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 المقدمة : 

الشك أن عملية تصميم البحث اإلجتامعى تحتاج إىل خطة محكمة ومنسقة  

تتسلسل بشكل منطقي ليك يتحقق الهدف الذي يسعى إىل تحقيقه وهو الحصول عىل 

املعرفة العلمية ، وتحتاج عملية التصميم إىل مهارة فنية عالية سواء يف تحديد الخطوات 

  ري التي يتم عىل أساسها انتقاء طريقة عىلالبحثية أو اختيار الطرق البديلة أو املعاي

أخرى عند تناول مشكلة أو ظاهرة اجتامعية محددة ، هذا فضالً عام يتطلبه التصميم 

Design  من قدرة فائقة عىل اإلبداع واالبتكار التي يتطلبها عمليات التخطيط

والتصميم والتنفيذ وصياغة املفاهيم واختيار املناهج والطرق واألدوات وأساليب 

 تحقيقها .

ولهذا كله كانت عملية تصميم البحث وتنفيذه مبثابة مهارة فنية عالية يتزايد  

جتامعية واألساسية املختلفة، ألن نجا  جهود عليها الطلب يف كل ميادين العلوم اال 

البحث وتحقيق أهدافه يتوقف عىل مدى القدرة عىل تحقيق تصميم محكم وجيد 

لخطة البحث منذ أن كان فكرة إىل أن يصبح مرشوعاً علمياً قابالً للتنفيذ، ومن ثم 

 مأصبح تصميم البحث االجتامعي مبثابة مهارة فنية يتعاظم الطلب عليها يف عل

 *االجتامع يف الوقت الراهن.  

  

                                                 

 انظر على سبيل املثال ال احلصر. * 

 اإلسكندرية.غريب سيد أمحد، تصميم وتنفيذ البحث االجتماعي، دار املعرفة اجلامعية،  -

 .3891القاهرة، عبد الباسط حممد حسن، أصول البحث االجتماعي، مكتبة غريب،  -

على جلبى، تصميم البحث االجتماعي ) األسس واالسرتاتيجيات (، دار املعرفة اجلامعية،  -

 =.3881اإلسكندرية، 

=  

- Denzin, N.K., and lincolon. Y.s., (Eds, strategies of 

qualitative inquiry, sage publications, London, 1998. 

- Ackoff, R.L., the Design of social Research, the 

University of Chicago press, U.S.A, 1963. 

- Babbie, E.R., The practice of social Research , wad swath 

publishing co., California.1975. 
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وبرغم أن هناك جهوداً كبرية قد بذلت من جانب علامء االجتامع األجانب أو  

العرب يف إصدار مجموعة من املؤلفات تحمل مسمى تصميم البحث وتنفيذه. 

واملعالجة التي ينطوي عليها هذا الكتاب تفرتض االرتباط الوثيق بني األسس النظرية 

يمه وكيفية تطبيقه ورضورة تحقيق التكامل بينهام خالل كافة مراحل للبحث وتصم

تصميم البحث العلمي، إال أن الجهود التي بذلت يف هذا الصدد مل تصل بعد إىل الغاية 

املنشودة، ولهذا حاولت خالل فصول هذا الكتاب إىل أن أوضح الصلة بني مختلف 

حتى  البحوث وموضوعاتها، وذلك عنارص األسس النظرية للبحث واسرتاتيجيات تطبيق

يتمكن الباحث االجتامعي من التعرف عىل اإلجراءات املحددة للبحوث التي يضطلع 

 بالقيام بها يف شتى املجاالت. 

وتنتظم فصول هذا الكتاب يف تسلسل منطقي الهدف منه معالجة اإلجراءات  

تحددت  العتباراتواألساليب العلمية للبحث يف التصميم والتنفيذ، ويف ضوء هذه ا

خطة املعالجة لهذا الكتاب إذ انقسم إىل مثاين فصول، يتناول الفصل األول مفهوم 

البحث االجتامعي وكيفية تصميمه وأنواع البحوث االجتامعية، وأهداف البحث 

االجتامعي والنظرية والبحث االجتامعي وأخرياً بعض االعتبارات واملشكالت العامة، أما 

كز عىل مشكلة البحث وكيفية تحديدها ووروط اختيارها ومصادرها الفصل الثاين فري 

 وأبعاد تحديد مشكلة البحث االجتامعي.

ويعرج الفصل الثالث عىل الخطة التمهيدية للبحث االجتامعي موضحاً طبيعة  

املخطط التمهيدي ومهامه، وأهمية الخطة وهدفها، وبناء الخطة التمهيدية ومكوناتها، 

 ارات اإلدارية املطلوب توافرها يف خطة البحث التمهيدية.وأخرياً االعتب

ويتناول الفصل الرابع تصميم البحوث التقوميية وتطبيقاتها موضحاً مفهوم  

البحث التقوميي وخصائصه وأهدافه، وبعض املبادىء األساسية يف البحث التقوميي 

خامس فصل الوخطوات البحث التقوميي، ومناذج تطبيقية للبحث التقوميي، أما ال

فيعرض لتصميم طريقة تحليل املضمون موضحاً مفهوم تحليل املضمون ومجاالت 

استخدامه وإجراءات تحليل املضمون والتي تشمل اختيار مادة التحليل، وعينة مادة 

 التحليل ووحدات تحليل املضمون وفئات تحليل املضمون 
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ة عن ادس فيعرض لدراسة تطبيقيوأخرياً مناذج واقعية لتحليل املضمون، أما الفصل الس

ظاهرة الفساد اإلداري كام تعكسه الصحافة اإلقليمية، تحليل مضمون لبعض الصحف 

اإلقليمية يف محافظة الغربية، ويأيت الفصل السابع ليعرض لكيفية كتابة التقرير البحثي 

ر يواملسئولية األخالقية، موضحاً أسلوب كتاب التقرير وشكله، وأهداف كتابة التقر

والجمهور املستهدف من التقرير ثم مضمون التقرير وخطواته وأخرياً املسئولية 

 األخالقية والعلمية للباحث.

أما الفصل الثامن فيعرض لدراسة منهجية هامة عن الجامعة البؤرية كأداة  

للبحث االجتامعي: بحث ميداين يف علم اجتامع السكان كنموذج للبحوث الكيفية التي 

ة املشكلة السكانية باالعتامد عىل أداة كيفية من خالل تطبيق الجامعة تحاول دراس

البؤرية عىل عينة محدودة من طالب جامعة قطر ثم إعادة تطبيقها بشكل جامعي 

ملعرفة مدى التباين يف االتجاهات بني أفراد العينة، وعرض مناذج من الدراسات الحديثة 

ام حاول هذا الفصل توضيح مفهوم الجامعة التي طبقت هذه األداة يف علم االجتامع، ك

 البؤرية وأنواعها واستخداماتها ومميزاتها ومثالبها والتنظيم العميل للجامعات البؤرية.

ونأمل أن يسهم هذا الكتاب يف فهم الدارسني والطالب إجراءات تصميم  

 البحث العلمي وكيفية تطبيقه باعتبار أن البحث العلمي هو الطريق الصحيح ليس

فقط لإلملام باملعلومات واملعرفة العلمية الواقعية وإمنا ميثل الطرق السليمة للنهوض 

 باملجتمع املرصي وتطويره.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني

 املؤلف         

 أ.د/ محمد يارس الخواجه           

 شارع املأمون  –طنطا            
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 مدخل .  -

 أوالً: مفهوم البحث االجتامعي وخصائصه.

 ثانياً : أنواع البحوث االجتامعية .

 ثالثاً: أهداف البحث االجتامعي.

 رابعاً: تصميم البحث، وإسرتاتيجيته.

 خامساً: النظرية والبحث االجتامعي .

 سادساً: بعض االعتبارات واملشكالت العامة. 
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 مدخل:  -

إذا كان تعريف املفاهيم يعد ورطاً أساسياً يف إجراء بحث اجتامعي فإن تحديد 

مفهوم البحث االجتامعي وعملية تصميمه وخطواته وبالتايل تحديد مفهوم النظرية 

م بحث العلمي ، واملفهو ودورها يف البحث يعد أول مفتا  يطرق به الباحث أبواب ال

من الناحية الفلسفية صورة من صور انعكاس العامل عىل عقل اإلنسان ، ومبساعدة هذا 

املوضوع يكون باإلمكان معرفة جوهر الظاهرات ، ومعرفة العمليات التي تساعد يف 

 تعميم مظاهرها األساسية . 

ة الخاص وعىل هذا فكان من املنطقي قبل الولوج إىل عرض علمية التصميم

بالبحث االجتامعي والتعمق يف فهم االعتبارات املنهجية وباملعايري التي يتطلب وضع 

 التصميم املناسب ، والسري يف إجراء تنفيذه .
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البد أن نتسلح مبفهوم البحث االجتامعي وخصائصه والتصميم وخطواته 

 . واالسرتاتيجية والنظرية وأخرياً أهمية النظرية يف البحث االجتامعي

 :  Social Re searchالبحث االجتامعي  -0

 أوالً : مفهوم البحث االجتامعي وطبيعته وخصائصه : 

تتعدد تعريفات البحث االجتامعي العلمي بتعدد الباحثني وانتامءاتهم  

األيديولوجية فضالً عن تعدد وتنوع أساليب البحث يف العلوم االجتامعية ، ولذا سوف 

التعريفات يف هذا السياق ، حيث يرى البعض أن البحث نحاول أن نعرض لبعض 

االجتامعي هو استقصاء منظم يهدف إىل إضافة معارف ميكن توصيلها ، والتحقق من 

صحتها عن طريق االختبار العلمي . بينام يرى فريق آخر بأنه استقصاء دقيق يهدف 

ث فريى الفريق الثال إىل اكتشاف حقائق وقواعد عامة ميكن التحقق منها مستقباًل ، أما

أنه وسيلة للدراسة ميكن بواسطتها الوصول إىل حل ملشكلة محددة ، وذلك عن طريق 

االستقصاء الشامل والدقيق لجميع الشواهد واألدلة التي ميكن التحقق منها والتي 

 تتصل بهذه املشكلة املحددة .

ىف وتستو أى أن البحث بشكل عام هو عملية تجمع لها البيانات والحقائق،  

منها العنارص املادية واملعنوية حول موضوع معني دقيق يف مجال التخصص ، لفحصها 

وفق مناهج وأساليب علمية مقررة ، يكون للباحث منها موقف معني ، ليتوصل من 

 كل ذلك إىل نتائج جديدة، هذه النتائج هي مثرة البحث االجتامعي . 

ملية العلمية الفكرية سواء كانت والغاية التي ينشدها الباحث من وراء الع 

نظرية أو تجريبية وهى ما يعرب عنها علمياً باإلضافة الجديدة املطلوبة يف البحوث 

االجتامعية العلمية إذ فيها تتمثل األصالة، وتتخذ اإلضافة الجديدة يف البحوث صوراً 

ياناً ية أو بشتى فإما أن تكون أفكاراً جديدة يف املجال العلمي ، أو حالً ملشكلة علم

لغرض علمى إىل غري ذلك من األغراض املطلوبة مام يتفق ومدلول كلمة البحث 

    (0)اإلجتامعي العلمي . 
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ولكن اكتفى بعض الباحثني تحديد املقصود بالبحث اإلجتامعي من خالل   

االقتصار عىل املعنى البسيط للبحث والقول بأن عملية البحث تتم يف أبسط صورها يف 

نا اليومية بأكرث من مظهر وشكل ، فعندما تصادفنا بعض املشكالت ونحاول حيات

الوصول إىل حلول لها بطريقة أو أخرى . أى أن البحث بهذا املعنى البسيط مبثابة 

محاولة لحل مشكلة ، وبقدر زيادة مواقف املشكلة التى تحتاج إىل بحث تنمو قدراتنا 

 ة ما أمكن ذلك .عىل إجراء البحث والتوصل إىل حلول سليم

لكن رأى البعض أن هذا التعريف شكيل ال ميس مضمون عملية البحث  

وجوهره فقد فكروا يف تقديم تعريفات أخرى أكرث دقة ميكن تصنيفها إىل ثالث فات 

 (0)   أساسية هي : 

 تعريف البحث االجتامعي من خالل أهدافه:  -أ

حيث يعرف البحث بوصفه مسئولية علمية تعتمد عىل طرق منسقة ومنطقية  

 يف تحقيق األهداف التالية : 

 اكتشاف وقائع جديدة أو التحقق من وقائع قدمية .  -0

تحليل تتابع هذه الوقائع وعالقاتها املتبادلة ، وتفسرياتها العلمية أو السببية والتى  -0

 ظرى مناسب .تم اشتقاقها من إطار مرجعي أو ن

تنمية أدوات عليمة جديدة ومفاهيم ونظريات قد تعني يف الدراسة الثابتة والصادقة  -3

 للسلوك اإلنساين .

 تعريف البحث اإلجتامعي من خالل إجراءاته ومنهجه :  -ب

ويعرف البحث اإلجتامعي بوصفه وسيلة لغاية ما مبعنى أنها تهدف إىل حل  

تهدف إىل كشف العالقات بني البيانات املرتاكمة أو مشكلة علمية أو منهجية ، وهى 

التحقق من صدقها ، وميكن السري يف هذه الخطوات فقط بواسطة املنهج العلمى مبعنى 

التطبيق املنطقي واملنسق ألسس العلم عىل التساؤالت العامة والشاملة للدراسة ، 

ل اءات الخاصة والوسائواستخدام الطرق العلمية التى متدنا باألدوات العلمية واإلجر 

 الفنية التى تهدف إىل توفري البيانات وترتيبها قبل معالجتها منطقياً وإحصائياً .
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 تعريف البحث االجتامعي بوصفه سلوكاً :  -جـ

ويحدد البعض األخري البحث اإلجتامعي بوصفه سلوكاً مناسباً يتمسك بقيم  

إلضافة ة بالبيانات ويحتاج الباحث بامعينة يف عالقات الباحث بأخبارييه ، ومبن ميدون

إىل تدريبه وخربته عىل فنون العلم والبحث إىل أن يكون متميزاً بالحساسية للعالقات 

 اإلنسانية .

وعىل الرغم من تعدد وتنوع تعريفات البحث اإلجتامعي إال أنها تشرتك يف  

 بعض العنارص التالية : 

أسلوباً أو منهجاً علمياً محدداً ويسعى أن البحث االجتامعي محاولة منظمة تتبع  -

 للوصول إىل حقائق معينة . 

أن البحث االجتامعي يعنى التنقيب عن الحقائق الجديدة من أجل الوصول إىل إضافة  -

 جديدة إىل معارفنا وبالتاىل زيادة دائرة املعارف والحقائق التى يعرفها اإلنسان . 

حل ملشكلة محددة يف جميع ميادين الحياة  أن البحث اإلجتامعي يسعى للوصول إىل -

 وجميع مشكالتها عىل حد سواء .

أن البحث اإلجتامعي يخترب املعلومات والعالقات التى يتوصل إليها وال يعلنها إال بعد  -

 فحصها والتأكد منها تجريبياً .   

ا هأن البحث االجتامعي يسعى إىل تفسري الظواهر االجتامعية وتوضيح املشكوك في -

 وتصحيح الحقائق املتعلقة بالحياة االجتامعية التى أىسء معرفتها أو فهمها . 

وعىل هذا فالبحث االجتامعي يعنى بشكل أكرث تحديداً طريقة يف التفكري  

وأسلوباً للنظر إىل الوقائع بحيث يصبح معه معنى املعطيات التى تم جمعها واضحاً يف 

به األفراد واملشكالت الصعبة ، وتحقيق فهم ذهن الباحث ،  كام أنه أسلوباً يحل 

 السلوك اإلنساين والحياة االجتامعية حتى تزيد قدرتنا عىل التحكم فيها .

 خصائص عملية البحث االجتامعي : 

يتميز البحث االجتامعي بخصائص متعددة ، تظهر تباعاً بحيث قد تبدو كأنها  

 (3)خطوات ومراحل متعددة وهي : 
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 بسؤال يف ذهن الباحث . يبدأ البحث -أ

فاإلنسان حيوان محب لالستطالع ينظر إىل الظواهر التى تثري حبه لالستطالع  

، وتثري لديه الدهشة والتأمل وتجعله يطر  التساؤالت يف وجود ظاهرة ما قد الحظها 

الباحث ووجد أنها تثري يف نفسه الحرية، ويجد من خالل طر  األسئلة املناسبة ، ما 

  تحديد وجهته يف مطلبه من أجل الحقيقة .يعينه عىل

 البحث يتطلب خطه محددة . -ب

فالبحث يجب أن يسري يف إتجاه هدف محدد ابتداًء من الشعور بالحاجة إىل  

املعرفة حتى النقطة التى تتحدث فيها الوقائع ذات الصلة إىل الباحث ومتده بإجابة ، 

ير ضحة تعرب عن مشكلة البحث وتطووبني هذين الطرفني يجب أن يكون هناك قضية وا

الفروض وتصميامً لجمع وتفسري الوقائع ثم أخرياً اختبار الفروض ثم التوصل إىل النتائج 

املستمدة من الوقائع وهكذا فإن البحث يعد إجراءاً منظامً ومخططا ومنطقياً يف 

 تصميمه . 

 يحتاج البحث إىل عرض مشكلته يف تعبري واضح :  -3

الناجح بعبارة واضحة وبسيطة تعرب عن مشكلته ويجب بلورة يبدأ البحث  

التساؤالت املحرية والتى مل يجب عنها ، ويجد الباحث أنها أساسية ملوقف البحث منذ 

بداية العمل يف البحث يف قضية تامة ودقيقة من ناحية القواعد اللغوية لتحدد مقدماً 

 وبوضو  ما الذى يسعى الباحث إىل اكتشافه . 

 معالجة البحث املشكلة الرئيسية من خالل مجموعة مشكالت فرعية :  -0

حيث أنه من املالئم عملياً أن نقسم املشكلة األساسية للبحث إىل مشكالت  

فرعية مناسبة ، بحيث أنه عند حل كل واحد منها فإنه سوف يرتتب عىل ذلك حل 

 مشكلة البحث األساسية .
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 اعتامد البحث عىل فروض مناسبة :  -ب

فبعد تحديد املشكلة واملشكالت الفرعية املرتبطة بها ، يجب أن ينطلق من  

فروض مناسبة ملعالجة مشكالت الحياة اليومية ، والفرض عبارة عن قضية منطقية أو 

تخمني معقول أو عالقة مدروسة قد توجه أو تحدد وجهة الفكر للمشكلة األمر الذى 

 عد يف حلها . يسا

 البحث يتناول وقائع ويوضح معانيها : -1

وبعد عزل املشكلة وتقسيمها إىل مشكالت فرعية مناسبة ، ووضع الفروض  

التى سوف تشري إىل الوجهة التى قد نجد فيها الوقائع ، فإن الخطوة التالية هى جمع 

متكن من  ات معنىالوقائع التى تبدو أن لها صلة باملشكلة ثم تنظيمها يف مجموعات ذ

 تفسريها .

 البحث عملية حلزونية :  -7

ألنه يف العملية الحلزونية لحل املشكالت ستظل تطر  مشكالت أكرث ونتيجة  

لذلك يستمر البحث يف السري قدماً إىل األمام ، وبالنظر إىل البحث بهذه الطريقة نجده 

 ميتاز بخاصية دنيامية وليست استاتيكية. 

 البحوث االجتامعية : ثانياً : أنواع 

تعددت تصنيفات البحوث ، بتعدد املعيار أو املعايري التى أخذت أساساً  

للتصنيف ، فهناك من اعترب املنهج معياراً للتصنيف ، فيقولون دراسات تاريخية ، وأخرى 

تجريبية ، ومنهم من اعترب مجال البحث معياراً فيقولون بحثاً مسحياً أو بحثاً متعمقاً ، 

هم من وضع األهداف النهائية للبحث معياراً كأن يقال دراسات تطبيقه وأخرى ومن

نظرية أو أساسية ، لكن قدم معظم علامء املناهج وعلامء االجتامع ثالث أمناط رئيسية 

للبحوث االجتامعية تركزت يف البحوث الكشفية أو االستطالعية ، والبحوث الوصفية ، 

 (0)  فروضاً سببية .والبحوث التشخيصية أو التى تخترب
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وقد أوضح بعض الباحثني أهم الفروق بني هذه األنواع الثالثة األكرث تواتراً يف  

  -كتابات البحث االجتامعي ، االستطالعية ، والوصفيه ، والتفسريية كام يىل :

مقدار املعرفة والبيانات املتوفرة حول الظاهرة التى ستبحث ، فكلام كانت هذه  -أ

محدودة ، كان البدء رضورياً بالدراسات االستطالعية ، وبعدها الوصفية  البيانات

 ، تم التشخيصية .

مقدار الوفاء بخطوات أو أكرث من خطوات املنهج العلمي ، فالدراسات االستطالعية  -ب

تحاول اإلجابة عىل سؤال ماذا حول هذه الظاهرة أو تلك أى استطالع وجودها 

الوصفية تحاول اإلجابة عىل سؤال كيف توجد هذه وبعض تضاريسها ، والدراسة 

الظاهرة ، أى وصف مالمحها وتحليلها وأبعادها ، أما الدراسة التى تخترب الفروض 

، فهى تحاول تقديم إجابة أو املساعدة بعدها يف إجابة ، ملاذا هذه الظاهرة عىل 

 (5) ما هى عليه أو ما كانت عليه ؟ .

  -ونحاول فيام يىل توضيح هذه البحوث بإيجاز عىل النحو التايل :

 :        Exploratoryالبحوث الكشفية  -0

عن طريق الكشف عن حلقات  –ويقصد بها تلك التى يتمكن فيها الباحث  

مفقودة أو غامضة يف تسلسل التفكري اإلنساين بوجه عام أن يساعد يف الربط والتحليل 

الذى يضيف إىل املعرفة اإلنسانية ركائز جديدة ، وهذا النوع من  والتفسري العلمي

البحوث هو أكرثها مشقة بالنسبة للباحث ملا يتطلبه من قدرات ذاتية ومهارات 

استداللية عىل درجة عالية من الكفاءة . وميكن تحديد أهداف هذا النمط من البحوث 

  -فيام ييل :

 بحث أدق لها .صياغة مشكلة البحث متهيداً إلجراء  -

 تنمية فروض البحث وتوضيح املفاهيم . -

 زيادة ألفة الباحث بالظاهرة التى يرغب يف دراستها فيام بعد . -

 توضيح القضايا التى ينبغي أن يكون لها السبق يف البحث مستقبالً . -

جمع املعلومات عن اإلمكانيات العملية للقيام ببحث يف املجال الواقعى الحى الذى  -

 جرى فيه الدراسة .ت
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 الحصول عىل قامئة باملشكالت التى يراها الخرباء يف امليدان الجديرة بالبحث العاجل . -

  Descriptiveالبحوث الوصفية :  -0

تعرف البحوث الوصفية بأنها تتضمن دراسة الحقائق الراهنة املتعلقة بطبيعة  

األحداث أو مجموعة من ظاهرة أو موقف أو مجموعة من الناس أو مجموعة من 

األوضاع ، وبذلك فإن هذا النوع من البحوث ال يتضمن فروضاً تذهب إىل أن متغرياً 

معيناً يؤدي إىل متغري آخر ، وهذا ال يعنى أنها تحرص أهدافها يف جمع الحقائق فقط ، 

ذلك ألن الباحث يتناول البيانات التى جمعها بالتحليل والتفسري ، لىك يفيد من هذه 

لبيانات يف توضيح مجموعة من االرتباطات املحتملة بني الظواهر دون أن يؤكدها . ا

وهذا يتطلب قدراً كبرياً من املعلومات واملعطيات والبيانات التى تدور حول املشكلة 

موضوع البحث ، وتقوم البحوث الوصفية عىل منهجني أساسيني هام التجريد والتعميم 

متييز خصائص أو سامت موقف ما ، أما التعميم فهو أحد ، والتجريد عبارة عن تحديد و 

األهداف الرئيسية للعلم ، ووظيفته سد الثغرة بني ما الحظناه يف الحياة االجتامعية من 

 وقائع وبني ما مل نالحظه .

  Explanationsالبحوث التشخيصية أو التفسريية  :  -3

سباب نها تتناول األويطلق عليها البحوث التى تخترب الفروض السببية أل  

املختلفة املؤدية للظواهر االجتامعية ، وما ميكن عمله لتعديل بعضها ، واملفهوم الدار  

للسببية هو أنها حادث أو واقعة معينة أو عامل يؤدى إىل حدوث حادث أو ظاهرة 

 (1) أخرى .

وإىل جانب هذه األنواع الثالثة الهامة للبحث اإلجتامعي يضيف عبد الباسط  

 عبد املعطى نوعني هام : 
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 بحوث االسترشاف االجتامعي :  -أ

ويعنى هذا النوع من البحوث استرشاف أبعاد املستقبل من خالل مناقشة  

ت الدراسة بدائل مصري مجتمع ما ، أو ظاهرة أو جامعة ما أو طبقة ما ، وسواء كان

لبنية املجتمع يف كليتها أو ألحد أبعادها ففي الحالتني نحن بحاجة لدراسة التفاعالت 

والعالقات الجدلية بني مكونات هذه البنية االجتامعية وبني غريها من عوامل تشاركها 

املرحلة التاريخية ، ووحدة املصالح ورصاعها ، سواء كانت هذه العوامل طبيعية أو نظامً 

ية أو دولية وهدف هذا النوع من البحوث هو أن يكون للمجتمع أو الطبقة إقليم

إرادة يف اقرتا  اسرتاتيجيات وسياسات حارضة ومستقبلية تسهم يف تحويل اإلمكانات 

بالقوة إىل إمكانات بالفعل ، كام أن هذا النوع من البحوث يجعلنا أكرث استبصاراً 

 بصناعة مستقبل مجتمعاتنا .

 لتقوميية ودراسات الجدوى االجتامعية : البحوث ا -ب

وتشري عملية التقويم إىل تقدير األهمية النسبية لبنود االختالفات والتباين بني  

مميزات وعيوب الخطط ، وغالباً ما يقترص عىل وصف املقرتحات التخطيطية وإصدار 

يم التقو أحكام عىل أسسها ، ومقدار االتساق الداخىل بني هذه املقرتحات أما عملية

فهي عملية شمولية بالتصور وبالتناول فهى تشمل تقويم اإلطار الفكرى واأليديولوجى 

للخطة ، أو املرشوع املبنى ومقارنته بغريه من البدائل واملمكنات املتاحة يف اللحظة 

الزمانية نفسها ، فإذا أردنا تقويم جدوى االنفتا  اإلقتصادي فيجب علينا أن نقارنه 

جهات تنموية أخرى كاالعتامد عىل الذات مثالً ، كام يشمل التقويم إطار بفلسفات وتو 

التحليل والقياس املستخدم يف املقارنة ويحمل رؤية تاريخية زمنية معينة ، فالجمهور 

أو الجامعة املستهدفة من التخطيط يقتىض التقويم الشموىل لتوجه هذا املرشوع إليها 

 ت التى سيحدثها املرشوع فيها عرب الزمن الكىل ، وليستحليالً وتوقعاً لآلثار واملصاحبا

 باالستفادة إىل نقطة زمنية واحدة ، قد تكون اآلثار بعدها سلبية ، 
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كام يشتمل التقويم عىل إبراز الجدوى االجتامعية للمرشوع من منظور الفلسفة 

 (7)والتوجه التنمويتني . 

 ثالثاً: أهداف البحث االجتامعي : 

ث االجتامعي العلمى إىل تحقيق هدف أو أكرث من األهداف يسعى البح 

 التالية : 

 الوصف :  -أ

ويعنى الوصف رصد وتسجيل ما نالحظه من األشياء والوقائع والظواهر وما  

ندركه بينها من عالقات متبادلة ، وتصنيفها وترتيبها وإكتشاف االرتباط بينها ، أى أنه 

تامد عىل املالحظة والتجربة ، ودراسة ما بينهام كشف دالالت املعطيات الحسية باالع

أن الوصف يعتمد أساساً عىل املدركات الحسبة ، ولكنه  من عالقات متبادلة ، ويالحظ 

ينطوى مع ذلك عىل عمليات عقلية يتفاوت تعقيدها كتصنيف األشياء وتصنيف 

 خصائصها أو بيان العالقات فيها وتحديد مدى ما بينها من ارتباط وكشف داللتها .

 التفسري :  -ب

األحداث، ويفرتض والتفسري هو محاولة الكشف عن أسباب وقوع الظواهر و  

يف التفسري اإلميان مببدأ العلية الذى يربط بني األسباب والنتائج ، ويعتمد التفسري عىل 

العقل بدرجة أكرب من الوصف الذى يعتمد أساساً عىل الحواس واملالحظة والتجربة ، 

فإذا كان الوصف هو كشف الدالالت الظاهرة يف املعطيات الحسية فإن التفسري هو 

الالت التى تتجاوز تلك املعطيات وإذا كان الوصف ميدنا بخربات ومعلومات كشف الد 

عن الظواهر واألحداث ، فإن التفسري يحول تلك الخربات واملعلومات إىل فروض تخضع 

 لالختبار التجريبي .
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 الوصول إىل معارف وحقائق جديدة : -جـ

 إما عن الكون حيث يهدف العامل من بحثه الوصول إىل  حقائق علمية جديدة 

الذى يعيش فيه وظواهره املختلفة وإما عن خصائص األعداد واألشكال ، وإما عن 

املجتمع الذى نعيش فيه والظواهر االجتامعية والثقافية التى قد متيزه عن أى مجتمع 

 آخر مثل الظواهر االقتصادية واالجتامعية والدينية .

 التنبؤ :  -د

 وقائع جديدة ممكنة الحدوث يف املستقبل منويعنى التنبؤ استنتاج حقائق و  

الحقائق التى وصلنا إليها وعربنا عنها بالقوانني العلمية ، أى االستفادة من القوانني 

والحقائق التى يوصلنا إليها يف التنبؤ باملستقبل، وكلام كان القانون أكرث عمومية أمكن 

ؤ ، وأقرب إىل الواقع كان التنب التنبؤ بحاالت أكرث ، وكلام كان القانون أكرث احتامالً

 صحيحاً أو ذا احتامل أكرب .

 التحكم :  -هـ

ويعنى التحكم إيجاد الظروف والرشوط املحددة التى تتحقق فيها ظاهرة  

معينة للحصول عىل الظاهرة يف الوقت الذى نريد واملكان الذى يختار ، وقد يعنى منع 

فيها ، كام قد يعنى التحكم السيطرة حدوث الظاهرة مبنع حدوث الظروف التى تحدث 

عىل القوى الطبيعية وتسخريها لخدمة اإلنسان ، وذلك بعد أن تعرف القوانني املتحكمة 

فيها ، ويالحظ أن التحكم قد يكون فعلياً ، وقد يكون فرضياً حني يتعذر بناء الظاهرة 

 بصورة عملية .

 التطبيق العميل :  -و

تحويل املبدأ الذى عرب عنه تولوستوى العلم  أى أن البحث العلمى يهدف إىل 

من أجل العلم إىل أن العلم يف خدمة املجتمع ألن كل ىشء يقدر بفائدته أو منفعته 

أو مباله من استخدام أو تطبيق ، ومل يقترص هذا االتجاه عىل األشياء املادية بل تعداها 

 إىل األفكار واملعاىن العقلية .

  



20 

 

 اإلنسانية والعلمية :أن حل املشاكل  -ن 

ومتثل حل مشاكل املجتمع الهدف األخري من البحث االجتامعي ، وهذه  

املشاكل قد تنشأ عن الظروف الطبيعية كالجفاف والتصحر وقد تنشأ عن املجتمع 

البرشى كاالنفجار  السكاىن وأزمة املساكن وتفىش األمراض واألوبئة وزيادة الجرمية 

ء يحاولون إيجاد حلول مالمئة للمشاكل التى تعرتض طرق التقدم وغريها وبالتاىل فالعلام

أو التى تهدد حياته البرشية أو التى تقلل من رفاهية اإلنسان وسعادته أو حتى التى 

 (2)تهدد بانقراض بعض األنواع الحيوانية والنباتية . 

 Research Designرابعاً : تصميم البحث واسرتاتيجيته : 

البحث إىل الخطة االسرتاتيجية ملرشوع أو برنامج البحث  تشري عملية تصميم 

، متضمنة اإلطار العام واملالمح الرئيسية ملا سيتم إنجازه من عمل مبا فيها الطرق 

املستخدمة يف جمع البيانات وتحليلها ، مع توضيح مدى مالءمة وكفاءة تلك 

ات انت قضايا الدراسة ذاالسرتاتيجية يف تحقيق األهداف الخاصة بالدراسة ، وما إذا ك

توجه نظرى أم تطبيقي ، ومن ثم فإن تصميم البحث يتضمن عملية كفاية الخطة 

نفسها واختيار منط الدراسة املالئم من بني البدائل املتاحة وحجمها النسبي وما إذا 

كانت ستعمد إىل استخدام ثالث أدوات بحث مع التوفيق بني كل هذه الخطط وبني 

ويقرتب من هذا املعنى التعريف الذى وضعه  (2) والجدول الزمني . املوارد املتاحة

ميشيل مان بأن تصميم البحث يتضمن الخطة املتعلقة برشيحة من البحث األمربيقى 

محددة الطريقة التى ينبغي إتباعها يف جمع املادة وتحليلها الختبار الفروض الناشئة 

طة لة التى تجرى دراستها ، وتجمع الخعن نظرية ما أو لتطوير تأمالت دقيقة يف املشك

بني الصلة الوثيقة باملشكلة واالقتصاد يف إجراءات البحث ، ومرحلة التصميم هى أكرث 

 experimentاألدوار حسامً يف العملية البحثية ، وقد يشتمل تصميم معني عىل التجربة 

 ليفه مركبة من أكرثأو املالحظة باملشاركة أو أى تو  social surveyأو املسح االجتامعي 

 (02) من إجراء منهجي .
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أى أن البحث يحتاج إىل خطة وإجراء منظم ومخطط هذا فضالً عن مفهومات  

يستعني بها يف التعبري عن مشكلته بوضو  وفروض يلتمس بها وجهة فيجمع وقائع 

تحتاج يف النهاية إىل تفسري إستناداً إىل نظرية واضحة ونشري إىل مثال توضيحى لذلك 

بناء معامرى وليكن مسجداً أو مستشفى من ميدان العامرة ، فإذا كانت رغبة إلقامة 

أو حتى عامرة سكنية فإن أول ىشء يكون مطلوباً إلقامة هذا البناء هو توفر التصميم 

الذى ميكن عىل أساسه إخراج هذا البناء إىل حيز الوجود ، وعادة ما يقوم املهندس 

ارات الالزمة باملعامري بوضع التصميم املناسب مع البناء املطلوب الذى يضم كافة االعت

إلقامة هذا البناء من حيث الشكل والحجم، واملساحة ، وعدد األدوار ، وتوزيع الغرف 

عىل األدوار والفتحات واملداخل واملساقط وما إليها بحيث ال تواجه عملية تنفيذه عقبة 

عبارة عن خطة يتصورها  Designمل تكن يف الحسبان ، وهذا معناه أن التصميم 

عىل عنارص وإجراءات الزمة للوصول إىل الهدف من هذا التصميم الشخص وتنطوى 

وتأخذ يف اعتبارها كافة االحتامالت التى قد تحول دون الوصول إىل هذا الهدف عند 

التنفيذ . وهذا يعنى أنه قبل أن نجرى البحث رضورة رسم خطة تشتمل عىل مجموعة 

  -قرارات مثل : 

 نوع البيانات املطلوبة ؟ ما الذى تدور حوله الدراسة وما هي -

 ملاذا تجرى الدراسة ؟  -

 وأين ميكن أن نجد البيانات املطلوبة ؟  -

 وأى املجاالت سوف تطبق الدراسة ؟  -

 وأى فرتة زمنية ستجرى الدراسة ؟  -

 وما مقدار املادة أو كم عدد الحاالت املطلوبة ؟  -

 ما هى أسس اختيار الحاالت التى سندرسها ؟  -

 طرق جمع البيانات ستأخذ بها ؟ وأى  -
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أى أن عملية التصميم تأخذ يف اعتبارها ماذا ، وأين ، ومتى ، وكم وبأى  

الوسائل املتاحة إلخ . بحيث يفهم من ذلك كله أنه إذا توقعنا كل ما تحتاجه مشكلة 

البحث وأمكن لنا أن نقرر ما سنفعله مسبقاً بشأنها فإننا بذلك سرنيد من فرصتنا يف 

 (00)لتحكم يف عملية إجراء البحث .  ا

وهكذا يعترب التصميم مبثابة التخطيط املنسق واملنطقي واملوجه ملراحل  

البحث أو هو الخطة الشاملة لتتابع الخطوات التى يقصد الباحث إمتامها أو إنجازها 

لىك يحقق مجموعة أهداف بحثه ، إذ يعني هذا التصميم منهج البحث والطرق التى 

ا الباحث يف بحثه إىل جانب اإلطار النظرى الذى يستند إليه البحث فضالً عن يختاره

كل الخطوات اإلدارية الالزمة لتنفيذ هذا التصميم ، كام تنطوى مسودة التصميم عىل 

توقع للطرق البديلة التى يحتمل اللجوء إليها يف تنفيذ بعض خطوات البحث أى أنه 

يري كل قرار منها والتى يتخريها استنادا إىل املعاوصف تفصييل لقرارات الباحث وأسباب 

 العلمية . 

منوذجاً مثالياً لتصميم البحث   Ackoffويف هذا الصدد يعرف راسل آكوف  

االجتامعي بادئاً بتساؤل يتعلق : ما معنى كلمة تصميم؟ ويرى أنها كلمة تعنى 

اإلنشاءات أو إقامة البناء وإذا كان لدينا إطاراً أو تصوراً لهذا البناء فإن هذا التصور هو 

ريقة طيف حد ذاته تصميم لخطة يتبعها الباحث ، ويجب أن يكون البحث مصمامً ب

منهجية مبعنى توضيح املدى الذى عىل أساسه يكون البحث مخططاً قبل ذلك ، ومبعنى 

توضيح املدى الذى عنده يصبح منهج وأسلوب إجراء البحث مقيامً أو قابالً للتقييم ، 

 Researchوإذا وضع هذا التصميم يف منوذج رمزى فباإلمكان تسميته بنموذج البحث 

Model  . 

من التصميم املنهجي النموذجى للبحث محددات أساسية وينبغي أن يتض 

لظروف وإجراءات البحث ، وهذا يتضمن إيجاد حل أو إجابة لبعض األسئلة مثل ماذا 

سوف أفعل ؟ وملن ؟ وتحت أية ظروف ؟ وألى ىشء سيرتكز نظري ؟ ومبعنى آخر فإن 

 تصميم البحث يتطلب بعض املظاهر مثل : 

 حظة .موضوع أو موضوعات املال  -0
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 البيئة أو البيئات التى ستتم املالحظة خاللها . -0

 الدافع أو الدوافع إىل املالحظة . -3

 االستجابة أو االستجابات امللحوظة .  -0

 وينتهى أكوف إىل أن خطوات تصميم البحث هي :  

اختيار املفهومات الوثيقة الصلة باملوضوع ، وهنا يجب أن نحدد محكات الصلة  -أ

 باملوضوع ، ومحكات التعريف ومضمون مختلف التعريفات املستخدمة .

ثبات أو تغري املتغريات الحتمية املستخدمة وهذا يتطلب تحديد عالقة السببية  -ب

 واإلرتباط بني املتغريات . 

تحديد املتغريات الكمية واملتغريات الكيفية ، وهذا يتطلب تحديد بعض املقاييس  -جـ

 صائية ، كام يتطلب تصنيف البيانات والقيم املستخدمة . واملعالجات اإلح

ومع أن هناك عديداً من التحليالت الناضجة لعملية البحث إال أن آكوف  

يتفهم البحث مبنظور مخالف ، حيث يرى أن الباحث االجتامعي يهتم بالتفاعالت التى 

حث مفاهيم البتحدث بني األفراد والجامعات والبيئات مبعنى أنه يذهب إىل صياغة 

عىل أنها عملية اتصال ويضع لذلك رسامً كروكياً لنموذج تصميم البحث من وجهة 

 نظره عندما يحاول البحث حل مشكلة معينة .   

ويالحظ أنه يوجد أربع نوعيات ألولئك الذين يتصلون بعملية البحث وأول  

يد د يكون املستفهذه النوعيات " جمهور البحث " أو الذين يستفيدون من إجرائه ، وق

 هو الباحث نفسه عندما يوجه بحثه لهدف علمي أو نظري فقط .

كذلك  scientistأما ثاىن هذه النوعيات فيتمثل يف الباحث املتخصص أو العامل  

، وتنتهى  observerيشرتك يف االتصال بالبحث " جامع البيانات " أو القائم باملالحظة 

مثل الظواهر والجامعات واالتساق والنظم  هذه النوعيات " مبوضوع " املالحظة

 االجتامعية التى تخضع للمالحظة . 
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ومن ناحية أخرى فإن كل من أولئك الذين يتصلون بعملية البحث يقوم ببعض  

اإلجراءات املحددة ، حيث يقوم جمهور البحث بتقبل املشكلة وإحالتها إىل الباحث 

وراف عليهم ، ويقوم جامعوا البيانات املتخصص الذى يقوم بتدريب املالحظني واإل 

باستشارة حوافز ودوافع كامنة يف موضوع املالحظة الذى يعطى بالتاىل استجابات يقوم 

جامعوا البيانات بنقلها وتسجيلها وتنويبها وتنتهى اإلجراءات عند الباحث املتخصص 

من  دالذى يصنع التقارير ويعرض النتائج . كذلك فإن حل مشكلة البحث مير بعد

الخطوات واملراحل ، إذ يبدأ بوجود املشكلة أو الشعور بها ، وهذا الخطوة تتمثل لدى 

جمهور البحث أو الباحث الراغب يف دراسة موضوع معني ثم تصاغ املشكلة ويوضع 

تصميم للبحث ويخطط له ، وهذه الخطوة يقوم بها الباحث املتخصص أو العامل ، 

 ك واالنتقال نحو البيئة التى ستجرى املالحظات منوتتمثل الخطوة الثالثة يف التحر 

خاللها ، ويقوم بهذه الخطوة جامعوا البيانات الذين يقومون أيضاً بتسجيل االستجابات 

واملعطيات والوقائع ليقوم الباحث املتخصص مبعالجتها لينتهي ببعض االستخالصات 

لف من مخت –ختيار العملية والتطبيقية التى يجد فيها جمهور البحث إمكانية اال 

 (00)لحل املشكلة .  –األساليب 

 poulineوعىل هذا ميكن القول بأن تصميم البحث كام تقول بولني يونج   

young  : يتضمن ما ييل 

 مصادر البيانات أو املعلومات . -0

 نوع الدراسة وطبيعتها . -0

 موضوعات الدراسة ومجاالتها . -3

 للدراسة .اإلطار اإلجتامعي والثقاىف  -0

 املجال الجغراىف للدراسة . -5

 اإلطار الزمني إلجراء الدراسة . -1

 أبعاد الدراسة ومحكاتها . -7
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 محكات اختبار املعطيات . -2

 أدوات جمع البيانات . -2

أى أن تصميم البحث عبارة عن تخطيط وتنظيم منطقي يوجه البحث ، ويقوم  

العلمى إىل إجراءات طرق  scientific paradigimهذا التصميم عىل ترجمة الرباد ايم 

بحثية مختلفة ، وهذا يتطلب الوقوف عىل اإلمكانيات املتاحة ، والوقت املالئم ، 

 واملعطيات امليرسة ، وإمكانية الحصول عليها .

وكلام تقدمت الدراسة فإن هناك مظاهر جديدة وعالقات جديدة بني  

ة تغري الخطة وفقا ملتطلبات الظروف املعطيات والبيانات ، وهذا يقتىض رضور 

 (03)الجديدة . 

حيث  Research Strategyومن هنا طرحت ما يسمى باسرتاتيجية البحث  

تزايد استخدام اسرتاتيجية البحث بني املشتغلني بالبحث اإلجتامعي أخرياً ألنهم قد 

وجدوا أنه من املفيد للباحث أن يشبه البحث العلمى مبعركة ضد املجهول وألنه من 

شأن هذا التشبيه أن يوحى بسلسلة من التشبيهات الجزئية التى تعود عىل البحث 

حشد جميع مصادر املعلومات التى متس جبهة البحث  بفائدة كبرية ، من ذلك مثالً

وإعداد األدوات الالزمة والرتكيز عىل قطاع محدود يف امليدان ، وااللتفاف حول مناطق 

املقاومة بدالً من اإلرصار عىل مواجهتها من الزاوية العسرية ، وعندما يفلح الباحث يف 

ثراً التقدم إىل رقعة فسيحة مؤ أن يفتح ثغرة يف جبهة املقاومة يحسن به أن يرسع ب

التوسع يف البداية ، عىل أن يأىت التعمق يف مرحلة تالية ، وهذا صحيح يف البحوث البحته 

والتطبيقية عىل السواء ، ومن خالل اإلطار العام لهذه التشبيهات مييز البعض بني نوعني 

ئم وضع املال من الخطط يضطر الباحث عادة إىل استخدامها يف البحث الواحد يف امل

 وهي : 
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 الخطط االسرتاتيجية بعيدة املدى :  -أ

وهى التى تحدد املراحل الكربى للبحث واملعامل الرئيسة لنوع املعلومات  

املطلوبة يف كل مرحلة ، ونوع األدوات الالزمة لجمع هذه املعلومات ونوع التحليالت 

الكمية أو الكيفية التى سوف تجرى عليها هذه الخطط االسرتاتيجية يشرتط فيها أن 

قسط من املرونة يسمح باستحداث قرارات  تحدد منذ البداية تحديداً واضحاً ، مع

 وتوجيهات متس التفاصيل دون الجوهر.  

 الخطط التكتيكية :  -ب

فهى تنشأ ملواجهة مواقف مل تكن متوقعة والترصف فيها مبا يناسبها وال 

يتعارض مع جوهر الخطة االسرتاتيجية واألصل يف الخطط التكتيكية املرونة وحسن 

ة عىل ضوء خربات الباحث السابقة والقدرة عىل ابتكار الحلول الترصف يف اللحظة الحرج

  (00)املسبوقة . 

لكن الذى تجدر اإلشارة إليه أن هناك خلطاً بني ما يعرف باملنهج أو  

االسرتاتيجية العامة ، وبني ما يعرف بالطريقة أو تكتيك البحث من ناحية وأدواته من 

يح عي ، لذا نشري إىل النقاط التالية لتوضناحية أخرى ، يف بعض مؤلفات البحث االجتام

  -هذه الحقائق :

أن املنهج يعترب مبثابة االسرتاتيجية العامة أو الخطة العامة التى يرسمها الباحث لىك  -

يتمكن من حل مشكلة بحثه أو تحقيق هدفه أو هو االسرتاتيجية التى تعتمد 

د منها ىف تحقيق عىل مجموعة من األسس والقواعد والخطوات التى يستفا

أهداف البحث والعمل العلمي ، ولقد أمكن التمييز يف املنهج بني عدد من األنواع 

يف مقدمتها املنهج التجريبي واملنهج التاريخي ، ويدرس املنهج التجريبي الظواهر 

الحارضة أو الراهنة ويحاول التوصل إىل القوانني العامة أو العالقات الثابتة بني 

عتمد يف ذلك عىل املالحظة والقياس والتجربة ويقوم عىل التعميم ، األشياء أو ي

 ويصوغ قوانينه يف صورة رياضية ، 
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أما املنهج التاريخي فهو الذى يدرس ظواهر املاىض ويقوم الباحث بالتنقيب عنها يف 

وثائق التاريخ ، فهى ظواهر ال تقع مباورة تحت املالحظة وال تفكر مطلقاً غري 

وإمنا يقوم الباحث بجمع الوثائق حولها ويحاول التحقق منها ويعتمد  منط واحد ،

عىل طريقة التحليل والرتكيب العقليني وذلك كله بهدف البحث عن العالقات 

 السببية بني الحوادث املاضية .

تعترب طريقة البحث مبثابة إحدى قواعد املنهج بإعتباره مجموعة قواعد أو هى  -

املنهج كخطة عامة أو هي التكتيك الذى نطبق به املنهج  الوسيلة التى تنفذ بها

باعتباره اسرتاتيجية ، فإذا كان املنهج التاريخي يف دراسته لظواهر املاىض يحاول 

تحقيق هدفه من خالل تحليل الوثائق والسجالت املتوافرة عن املاىض حول هذه 

كتيك الذي أو الت الظواهر ، فإن تحليل الوثائق والسجالت تعترب مبثابة الطريقة

 يطبق به املنهج التاريخي اسرتاتيجيته . 

هناك يف نطاق البحث االجتامعي أنواع متعددة ومتباينة من طرق البحث االجتامعي  -

منها ، القياس االجتامعي ، واملسح االجتامعي، ودراسة الحالة ، وتحليل الوثائق ، 

ها ها استخداماتها ومتطلباتوتحليل املضمون ، والطريقة االسقاطية لكل واحد من

 وخصائصها وعيوبها . 

يجب أن يكون البحث مستوعباً للدروس التى تلقاها يف هذا الصدد حتى  

يستطيع أن ينتقى منها ما يتناسب مع التصميم املنهجى الذى يتفق واملوضوع الذى 

 يختاره للبحث .

علومات للحصول عىل امل تعترب آداة البحث مبثابة الوسيلة التى يلجأ إليها الباحث  -

للحصول عىل املعلومات والبيانات التى يتطلبها بحثه ، فقد يستعني  الباحث يف 

هذا الصدد باملالحظة أو باملقابالت الشخصية أو االستبيان ولكن عليه يف هذا 

االستخدام أن يتذكر تلك الدروس املستفيضة التى تلقاها حول طبيعة كل أداة 

اتها ومميزاتها وعيوبها وحول العوامل التى تتدخل يف اختيار ومتطلباتها واستخدام

األداة املناسبة ملوضوع بحثه أما متطلبات تصميم أداة جمع البيانات ووضع البناء 

 (05) املناسب لها فهذا أمر له وروطه املنهجية املحددة .
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 خامساً : النظرية والبحث اإلجتامعي : 

ة يف البحث العلمي ، وال نغاىل إذا قلنا أنها الشك أن النظرية تحتل مكانة هام 

ال تقل أهمية عن املنهج العلمى نفسه ، حيث أن كثرياً من البحوث االجتامعية تبدأ 

 بالنظرية لتعود إليها ثانية يف نهاية البحث .

فقد أوالها الكثري من الباحثني اهتامماتهم بالتعريف  –ونظراً لهذه األهمية  

وإلقاء كثري من األضواء عىل وظيفتها يف البحث العلمى ، فلقد والتوضيح والتحليل 

عرفت النظرية بوصفها " نسق من املعرفة الشخصية التعميمية ، وتفسري للجوانب 

املختلفة للواقع دامئاً ترتبط بأشياء ومصطلحات أخرى مع أنها تختلف عن التطبيق 

قلياً ، وإذا كانت كل نظرية واملامرسة ألن جوهرها يهتم بإعادة صوغ الواقع صوغاً ع

نسقاً أو إطار فكرياً ، فهى نسق معقد ، فالنظريات الفيزيقية مثالً ميكن لنا أن منيز ما 

بني جزأين أو مكونني ، الحسابات الصورية كالرياضيات والرموز املنطقية والقواعد . 

 ىل ذلك .وما إ الخ ، والتفسري األساىس الجوهرى كاملقوالت والفئات والقوانني والقواعد

وإذا كان التعريف السابق تعريفاً يكاد يكون وصفياً وليس تحليالً مبعنى أنه  

يشري إىل أن للنظرية مكونات ، دون توضيح ماهية هذه املكونات ، ويشري إىل وظيفتها 

التفسريية ، وكأن ليس لها سوى هذه الوظيفة فقط لكن ميكن الوصول إىل تعريف أكرث 

بوصفها " إطار أو نسق فكري متسق حول ظاهرة أو مجموعة من  شمولية للنظرية

الظاهرات املتجانسة تقريباً ، وتحوى تصورات ووصف وتحليل وتفسري لهذه الظاهرات 

، فهذا يعنى أنها تتألف من مفهومات وتصورات للظاهرات ، وتصنيف ملكوناتها وتصور 

قات وارتباطات بني الظاهرة ملا بني هذه املكونات من عالقات، وما قد توجد من عال 

وما عداها من ظاهرات، وصوغ كل هذا يف قضايا ممكنة ومحتملة قابلة لالختبار 

واإلثبات والتعديل عىل أن هذا التعريف ميكن أن يتضح أكرث يف ظل تحديد أهم وروط 

  -بناء النظرية العلمية عىل النحو التايل :

تمل ة موجزة يف التعبري عن الحقائق التى تشاإليجاز : مبعنى أن تكون النظرية العلمي -0

 عليها ، ويف بيان الغرض الذى وضعته من أجله .
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الشمول : مبعنى أن تشتمل بقدر اإلمكان عىل جمع الحقائق الفرعية التى تنطوى  -0

 عليها ، وأن تفسري أكرب عدد من الظاهرات .

مل عليها ري الحقائق التى تشتاالنفراد : وهذا يعنى أنه يجب أن تنفرد النظرية بتفس -3

" فوجود نظرية أخرى تفرس نفس الحقائق التى تفرسها النظرية األوىل بضعف 

 األهمية العلمية للنظرية .

القدرة عىل التنبؤ : مبعنى أن النظرية التى يجب أن تساعد عىل التنبؤ مبا قد يحدث  -0

دادت النظرية قوة للظاهرات قبل حدوثها فإذا ظهر أن هذه التنبؤات صحيحة از 

 (01)ويقيناً . 

ومن هنا متارس النظرية تأثرياً ملزما ً عىل البحث بأن تحدد أو تطر  املشكالت  

التى تحتاج لبحث ، وتربز املوضوعات الهامة عن غريها وتقود البحث نحو العالقات 

املؤكدة ، وتقود نتائج هذه البحوث بدورها إىل اختبار النظريات واقرتا  مشكالت 

جديدة تدعو إىل صياغة مرشوعات نظرية جديدة ، وهكذا تتشابك النظرية والبحث 

والحقيقة األمربيقية يف نسيج من العمل توجه فيه النظرية البحث ، ويقوم البحث 

بالكشف عن الحقائق وعزلها كام تؤثر الحقائق يف النظرية ويتمثل مثار التفاعل هذا يف 

 خاللها يتطور أو ينمو العلم األمربيقى. أنه يعد مبثابة الوسيلة التى من 

وهكذا تؤثر النظرية يف البحث من عدة وجوه ، إذ تعمل النظرية عىل توجيه  

دوائر البحث نحو املوضوعات املثمرة ، وتضفى املغزى والداللة عىل النتائج ، كام تساعد 

 (07)توجيهاتها وتعميامتها ومفاهيمها عىل تنمية وتطوير البحث من ناحية أخرى . 

دور النظرية يف عملية  Good and Hattوقد حدد كل من بول هات وويليام جود 

 (02)البحث بشكل أكرث تحديداً فيام ييل : 

 تحديد أنواع البيانات األساسية التى ميكن تجريدها .  -أ

ميكن من خالله تنظيم  conceptual frameأن النظرية تقدم إطاراً تصورياً  -ب

 وتوضيح ارتباطات الظاهرة مجال الدراسة .وتنسيق وتصنيف البيانات 

أن النظرية تعمل عىل تلخيص وإيجاز الحقائق للوصول إىل التعميامت امليدانية  -جـ

 وانساق التصميم .
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 أن النظرية تساعد يف الوصول إىل التنبؤ بالحقائق . -د

 وأخرياً تعمل النظرية عىل سد الثغرات والفجوات بني املعارف العلمية . -و

 

 سادساً : بعض االعتبارات واملشكالت العامة : 

يف الواقع أن مشكالت تصميم البحوث ال تقترص عىل منهج معني من املناهج  

أو عىل مرحلة واحدة من مراحل البحث ، وإمنا كل منهج علمى ينطوى عىل مشكالته 

الخاصة بالتصميم ، وكل بحث تواجهه ظروف خاصة يتعني االلتفات إليها عند تخطيط 

 Researchد عمل مرشوعات بحثية إجراء البحث ، ولقد لوحظ يف الوقت الحارض عن

projects  والتى توضع لىك نتناول مشكلة كربى ذات جوانب فرعية ويخصص لها

الوقت وامليزانية الالزمة لتغطية عدد من املوضوعات وتستخدم مناهج وأدوات بحث 

متعددة أصبحت هذه البحوث وبخاصة البحوث املمولة مشكالت جديدة يف التصميم 

تطر  مشكلة التكامل بني مجموعة الفروض ، والتكامل بني عدد والتخطيط ، حيث 

من الدراسات الفرعية ومتثل مسألة التكامل هذه متطلباً رضورياً حتى تخرج الدراسة 

 Inter disciplinary approachمتصلة حلقاتها ومعتمدة عىل املدخل البينى الشامل 

ة التى يجب مراعاتها عند وميكن هنا أن نلخص بعض االعتبارات واملشكالت العام

 -تصميم البحث عىل النحو التايل : 

التصميم هو تخطيط البحث وبرنامج تنفيذه وميثل مطلباً أساسياً ألى نوع من  -0

البحوث العلمية ، وال ميكن وصف تصميم البحث بأنه علمى أو غري علمى وإمنا 

صميم ينة يف عملية التنقول أن تصميامً مالمئاً أو غري مالئم ، وتؤثر اعتبارات مع

مثل درجة الدقة املطلوبة يف الدراسة ، ونوع الربهان الذى نريده ، وطبيعة 

 املعلومات املطلوبة .

رضورة مراعاة توافر بدائل الفروض يف عملية التصميم لىك تتعدد التفسريات التى  -0

ىل ع تنطوى عليها الدراسة ، وتحقيق فوائد علمية أوسع مام لو اقترصت الدراسة

 فرض وحيد فقط .
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ليس هناك تصميم فريد ناجح وإمنا يختلف التصميم أو التخطيط باختالف املوضوع  -3

املدروس ، وباختالف الباحثني ، وخرباتهم واهتامماتهم وتتنوع وتتعدل أيضاً وفقاُ 

للمراحل التى متر بها عملية البحث بها ووفقاً للظروف واملواقف العملية التى 

 احث أثناء إجراء بحثه من جهة أخرى . تواجه الب

توجد عوامل عديدة تتحكم يف تصميم أو تخطيط البحث منها الوقت املخصص  -0

وإمكانية الحصول عىل املعلومات ، ودرجة توافر  Budgetللدراسة وامليزانية 

بيانات رسمية ، وتدريب الباحثني امليدانيني ومعاونة الهيئات الرسمية وهذه 

 أن تؤخذ جميعاً يف االعتبار عند عملية التصميم. العوامل يجب

ليس التصميم الذى يوضع نظرياً تصميامً نهائياً أو قاعدة عامة ال ميكن االنحراف  -5

عنها وإمنا التصميم قد يتغري أو يتعدل يف ضوء االعتبارات امليدانية والظروف 

 التى تستجد أثناء إجراء البحث .

الحاىل استخدام مصطلح االسرتاتيجية املنهجية  أصبح من الشائع يف الوقت -1

Research strategy  والتى يقصد بها كافة الطرق واألساليب واألدوات

واإلجراءات التى تتخذ من أجل تحقيق أهداف البحث ، حيث يحاول الباحث يف 

مرحلة التصميم أن يستخدم أكرث من طريقة أو منهج يف إجراء البحث بحيث 

نباً معيناً من جوانب املشكلة املطروحة كام أنه باملثل يستخدم يخدم كل منهج جا

أكرث من أداة لجمع املعلومات بحيث تتوافر لدى الباحث املعلومات املناسبة 

لتحقيق أهداف الدراسة ، وقد يستخدم الباحث أكرث من عينة للحصول منها عىل 

م ذلك ة أن يتاملعلومات املناسبة أو يجرى البحث عىل مستويات متعددة وريط

 كله عىل أساس مراعاة االتساق والتكامل املنهجي .

وميكن توضيح هذه االسرتاتيجية مع بعض مشكالت التصميم من خالل منوذج  

لدراسة مرصية قام بها املؤلف جعل عنوانها " األصول االجتامعية للمستثمرين يف 

 (02)الريف املرصى : دراسة ميدانية يف محافظة الغربية . 
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والهدف الرئيس من هذه الدراسة يتمثل يف محاولة تقويم مدى كفاءة التصور  

النظرى الذى طوره الباحث من خالل تحليل نظرى ملفكرى نظرية التبعية يف وصف 

وتشخيص مشكالت الرتاكم الرأساميل يف مرص فكأننا هنا نعرض للقارىء صورة واقعية 

 تخذ قرارات االستثامر ومعوقاته واملناخحية ) لالستثامر ( والقوى االجتامعية التى ت

املالئم لعملية االستثامر وكيفية خلق قدرات إنتاجية تساعد عىل تطوير عملية اإلنتاج 

يف مرص ، والواقع أن أى دراسة ميدانية من هذا النوع تحتاج إىل االستعانة باسرتاتيجية 

ق مع جهة وتتس منهجية خاصة بحيث تالئم متطلبات التصور النظرى املستخدم من

طبيعة الدراسة السوسيو اقتصادية من جهة أخرى ، يف ضوء ذلك أجريت دراسة حالة 

متعمقة ملجموعة من املستثمرين يف محافظة الغربية يف قريتى نواج مركز طنطا وقرية 

سجني الكوم مركز قطور غربية ، ولقد كان االختيار لهذين القريتني محكوماً بعدة 

الً متثل أحدهام قرية منوذجية عىل مستوى الجمهورية وهى قرية اعتبارات فمنها أو 

نواج التى تقع بالقرب من مدينة طنطا ، وقرية تقليدية تقع يف مركز قطور وهام ثانياً 

ميارس أنشطة استثامرية يف قطاعات إنتاجية مختلفة والتى ظهرت يف عرص االنفتا  

خرى التى ياً ممثال لكثري من القرى الريفية األ االقتصادي ثم فهام ثالثاً يعتربا منوذجاً بنائ

تتفق معهام يف األهداف والحجم ، بحيث ميكن أن تصدق نتائج دراستنا إىل حد ما عىل 

 هذه النامذج .

كام أخذت يف اعتباري عند تصميم اإلطار املنهجي لهذه الدراسة أن أحصل  

رس القريتني من أرباب األ عىل بيانات ومعلومات تشمل عينة كبرية الحجم نسبياً من 

( مفرده بوصفهم ميثلون كافة أنواع االستثامر سواء اإلنتاجي مثل القطاع 052بلغت )

الزراعي أو اإلنتاج الحيواين أو اإلنتاج املتصل بالقطاع الزراعي مثل مصانع األلبان أو 

و تجارة أ مصانع العلف أو مضارب األرز وغريها أو األنشطة التجارية مثل تجارة املاشية 

الحبوب أو تجارة القطن وغريها أو املحالت التجارية وأخرياً األنشطة العقارية والخدمية 

 وغريها .
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واقتىض ذلك معايشة هذه األنشطة لفرتة زمنية طويلة نسبياً امتدت منذ أول  

أى استغرقت ستة شهور كاملة ، وقد كان  0222حتى نهاية أكتوبر عام  0222مايو 

دراسة من هذا النوع أن أعتمد عىل أكرث من مصدر واحد يف الحصول عىل رضورياً يف 

البيانات فاستخدمت مالحظات مباورة حددت إطارها يف ضوء األهداف العامة للدراسة 

، وكانت هذه املالحظات جديرة بأن متنحنا تصوراً شمولياً للنسق االقتصادي والعالقات 

يف  Direct observationن املالحظة املباورة السائدة بني مكوناته ، ومن املسلم به أ 

بحوث النسق االقتصادي تنطوى عىل أهمية خاصة ، وذلك حينام يقوم بها الباحث 

بصرب وأناة للكشف عن تفصيل الظواهر وعن العالقات التى توجد بني عنارصها فكأن 

ستكشاف ااملالحظة تعد مصدراً أساسياً من مصادر الحصول عىل البيانات فهى تفيد يف 

املواقف أو االستبصار بسلوك معني ، كام أنها قد تلقى الضوء عىل البيانات الكمية 

ومتثل يف هذه الحالة محكاً خارجياً ميكن االحتكام إليه يف التثبيت من مدى صدق هذه 

البيانات ، وقد متت املالحظات يف املواقف الطبيعية ، حيث استعان الباحث يف دراسة 

ن أثناء مامرسة نشاطهم وتسجيل شبكة العالقات االجتامعية التى سلوك املستثمري

تنشأ بينهم يف مواقف العمل االستثامري ، عىل أن قيمة املالحظة كطريقة يف البحث 

كانت تزداد دامئاً يف الحاالت التى نتوقع احتامل مقاومة األفراد ملا يوجه إليهم من 

ه املقاومة من األمور املألوفة خاصة إذا أسئلة أو عدم تعاونهم أثناء املقابلة ، وهذ

كانت املسائل تتعلق بأمور حساسة تتعلق بطبيعة الدخل واالستثامر واملكسب وهي 

 مسائل ال يحب اإلفصا  فيها أو التحدث عنها برصاحة .
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أما املصدر الثاين للبيانات فقد متثل يف دليل دراسة الحالة الذى ترك قدراً كبرياً  

من التحرر للمبحوثني لإلفصا  عن أرائهم ومشاعرهم وانفعاالتهم وتقييمهم لألمور 

عىل أننى حاولت بقدر املستطاع أن توفر كل الظروف املالمئة لنجا  املقابالت والتعمق 

من حيث استثارة دوافع املبحوث لالستجابة أو طريقة توجيه يف دراسة الحاالت سواء 

األسئلة أو تسجيل إجابات املبحوثني لإلملام بتاريخ الحالة وتطورها وسرب أغوارها مع 

استخدام الوثائق ومن ثم شكلت املادة التى حصل عليها الباحث باستخدام هذه 

 ت عملية التحليل والتفسري . الطريقة ، جانباً أساسياً من بناء هذا البحث ، كام أثر 

طبقت عىل عينة   Questionnaireثم استخدمت أخرياً استامرة االستبيان  

قوامها خمسة وسبعون حالة من القرية األوىل وخمسة وسبعون حالة من القرية الثانية 

واالستامرة منوذج يضم مجموعة أسئلة توجه إىل األفراد من أجل الحصول عىل 

ع أو مشكلة أو موقف وتم تنفيذها عن طريق املقابلة الشخصية معلومات حول موضو 

، وقد اتبعت يف اختيار هذه الحاالت طريقة تسمح بتمثيل أعضاء هذه الطبقة 

االستثامرية فاحتكمت إىل نوع النشاط االستثامري كمؤور يعكس مدى تجانس 

الريفي  ملجتمعاألعضاء فيام يتعلق باملستوى االقتصادى واالجتامعي واالنتامء إىل ا

( مفردة أما الهدف من استخدام 052والثقافة الريفية وبذلك بلغ مجموع العينة )

استامرة االستبيان فيتمثل يف الحصول عىل بيانات تتصل بخصائص املستثمرين 

وبإدراكهم لبعض الظواهر واملتغريات وقياس مجموعة عوامل ويبدو ذلك واضحاً من 

محاور يتناول املحور األول الوضع الطبقي يف القرية بناء هذه االستامرة من خمسة 

باالعتامد عىل املؤورات األساسية لقياس الطبقة مثل املهنة الحالية للمبحوث لوالده 

وامللكية والحالة التعليمية واالنتامء السيايس وملكية الزوجة ، واملسكن وأثاث البيت ، 

دره وقرارات االستثامر ومدى وعملية االستثامر وسياساتها مثل نوع النشاط ومص

ارتباطات سياسات االستثامر بتنمية اإلنتاج ، وخدمة املستثمر واإلتجاه نحو وراء السلع 

الوطنية واملستوردة واالدخار ودور بنك القرية يف ذلك ، ومدى تشجيع البنك للفالحني 

مل التى لعواعىل االستثامر . ثم قياس اتجاهات الفالحني نحو االستثامر ومجاالته ، وا

 تشجع عىل زيادة اإلنتاج الوطنى والهجرة وأثرها عىل عملية اإلنتاج وتأثري ذلك عىل 
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العمل الزراعى وعىل اإلنتاج الزراعي واالتجاه نحو االدخار يف البنك وأثر الهجرة العائدة 

وخاصة األموال املحولة ومجاالت استثامراتها واتجاه الدولة نحو جذب هذه املدخرات 

أخرياً اتجاه القرويني نحو الوعى بآثار االنفتا  واملشاريع التى ظهرت فيه ، ومدى و 

عمل املرشوع مبفرده أو مع وركاء ومن هم الرشكاء وما هى املرشوعات املفضلة ، وآثار 

 االنفتا  السلبى عىل القرية وعميلة اإلنتاج واملشاكل التى ظهرت يف القرية .

 راحل متعددة ميكن إيجازها عىل النحو التايل : وهذا وقد مرت االستامرة مب 

املرحلة األوىل : وهي مرحلة الصياغة املبدئية لالستامرة بعد إجراء دراسة 

استطالعية عىل مجتمع البحث وذلك ملالحظة املظاهر العمرانية وطرائق الحياة 

ذج و ومظاهرها ، وأمناط السلوك السائد يف القرية ، بهدف تكوين إطار موضوعي ومن

 تصورى واقعي يساعد يف تصميم االستامرة وتحديد طبيعة األسئلة وكيفية صياغتها .

املرحلة الثانية : وهي مرحلة تحديد نوع األسئلة وصياغتها وقد اشتملت 

االستامرة أنواعاً مختلفة من األسئلة املباورة بهدف الحصول عىل بيانات واضحة 

سئلة أخرى غري مباورة والتى ميكن من خاللها ورصيحة وأكرث صدقاً من أفراد العينة وأ

استنباط البيانات املطلوب معرفتها بينام كانت جميع أسئلة االستامرة من النوع املقفل 

 أو املحددة النهائية .

 وقد روعى يف بناء األسئلة املحددة النهاية ورطان أساسيان هام : 

إىل  تغريات باإلضافةالرشط األول : يجب أن يكون هناك اتصال منطقى بني امل

أنها يجب أن تصنف اإلجابات بحيث أن تكون شاملة بحيث تتضمن كل اإلجابات 

 املحتملة والتى تكون متوقعة أو محتملة مع إضافة عبارة وإجابات أخرى تذكر .

الرشط الثاين :، يجب أن تصنف اإلجابات بحيث أن تكون خالية من 

يف االختيار أى ال تشعر أنه مجرب يف اختيار  االرتباطات بحيث أن يكون املبحوث حراً 

وبهذا فقد تم صياغة االستامرة بلغة الحديث اليومي لتساير  (02)أكرث من إجابة واحدة 

 ثقافة القرويني . 
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وملدى إدراكهم لطبيعة األمور ، وفهم طبيعة األشياء . وبعد ذلك تم عرضها  

املجال ، بعد أن تم نزع غالف االستامرة عىل عدد من املحكمني وذوى الخربة يف هذا 

املكتوب فيه اسم املوضوع وذلك للوصول إىل صدق االستامرة بحيث تنتهى إىل أن 

االستامرة تقيس بالفعل ما وضعت من أجله وللتأكد من مدى صحة االستامرة 

واستيفائها لجميع املحاور واملتغريات ومدى اتساقها مع أغراض البحث وتساؤالت 

 ة وعنارصها األساسية .الدراس

وهى املرحلة التى  pretestاملرحلة الثالثة : وهي مرحلة االختبار املبديئ 

تهدف للوقوف عىل األثر الذى يحدثه تتابع أسئلة االستامرة إلرجاء بعض األسئلة التى 

تبدو حرجة إىل أجزاء أخرى يف االستامرة أو حذفها ، فضال عن تحديد مدى استجابة 

للبحث بصفة عامة ولالستامرة بوجه خاص وقد أجرى تطبيق االستامرة يف املبحوثني 

صورتها األولية عىل عرشين مبحوثاً مع مراعاة أن يكونوا من الذين تتفق خواصهم 

وصفاتهم مع أفراد البحث لىك يصبح االسرتشاد بإجاباتهم يف حذف أو دمج بعض 

 (00)األسئلة إذا ما اقتىض األمر ذلك . 

  -من العنارص التالية : وذلك للتأكد

 التأكد من مدى سالمة األسئلة ومدى قياسها ملا صممت من أجل قياسه . -

التعرف عىل مدى االتساق الداخىل يف بنود االستامرة ومدى صالحية اللغة التى  -

 استخدمت يف االستامرة .

 للتأكد من شمول األسئلة عىل البيانات الالزمة ألهداف البحث . -

 الرابعة : محكات صدق وثبات االستامرة .املرحلة 

يعنى التطابق بني نتائج األداة يف املرات املتعددة    Reliabilityوالثبات : 

صحة األداة وصالحيتها ، وأن تقيس ما  validityالتى تطبق فيها بينام يعنى الصدق 

 (00)وضعت من أجله وأن يكون لها قدرة تنبئوية . 
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صدق األداة وان الثبات ثبات البيانات ولقد وهذا يعنى أن الصدق ،  

استخدمت الدراسة بعد جمع هذه البيانات الكمية خطة محددة ملعالجتها وتحليلها 

إحصائياً ، وحساب املتوسطات الالزمة وأجريت اختبارات الداللة املالمئة لهذه البيانات 

 ، واستخرجت االرتباطات بني املتغريات الرئيسية .

ذه االسرتاتيجية املنهجية تجىء مالمئة لطبيعة السلوك والواقع أن ه 

االستثامري فهى متكننا من استخالص قضايا تصدق عىل املستثمرين مثلام تصدق عىل 

النسق االقتصادي ككل طاملا أننا لن نتوقف عند مستوى إدراك املستثمرين للظواهر 
جراءات ين وإمنا تسمح اإل االقتصادية من خالل بيانات استبيان عينة من هؤالء املستثمر

املستخدمة يف الوقت ذاته بتنمية معرفتنا بالنسق اإلقتصادي والعالقات املتبادلة بينه 

وبني النسق االجتامعي ومعنى ذلك أن املزاوجة بني األدوات املنهجية يف دراسة واحدة 

 ى، تجعلنا نتخطى املشكلة التى تفرض نفسها عىل دارىس الظواهر االقتصادية والت

تتمثل يف املفاضلة املستمرة بني إجراء بحث متعمق يستهدف تنمية فروض خصبة 

وإثراء فهمنا بالجوانب االجتامعية الفردية التى تظهر داخل النسق االقتصادي أو بإجراء 

مسح لعدد كبري من االنساق واملستثمرين من شأنه أن يخلص إىل تعميامت أكرث صدقاً 

إلجراءات الالزمة للبحث ، لكن ذلك ال يعنى أننا نقلل بعد استخدام أدق الوسائل وا

من أهمية املقارنة يف البحوث السوسيو اقتصادية إذ أن هذه املقارنات قادرة عىل 

استكشاف الظروف التى تصدق فيها الفروض أو القضايا التى أمكن تطويرها بعد إجراء 

 دراسة متعمقة .    

خصائص االسرتاتيجية املستخدمة يف وعىل الرغم هذا ميكن أن تستخلص أهم  

  -الدراسة السالفة الذكر :

تعدد مستويات الحصول عىل البيانات من املستثمرين واملجتمع املحىل والنسق  -0

 االقتصادي . 

 محاولة إكساب دراسة الحالة طابعاً عاماً من خالل اختيار حاالت منوذجية . -0

 .  Methodological, Triangulationاملرونة املنهجية أو التعدد املنهجي  -3

 تعدد أدوات الحصول عىل البيانات فقد استخدمت املالحظة واملقابالت واالستامرة . -0

 مضاهات املعلومات الكمية والكيفية للتثبت من صحة البيانات املستخدمة .   -5
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 مدخل .  -0

 مشكلة البحث ووروط اختيارها .  -0

 املشكلة يف البحث االجتامعي ومصادرها . -3

 مشكلة البحث االجتامعي .أبعاد وتحديد  -0

 مدخل :  -0

يتفق أغلب املشتغلني بالبحث اإلجتامعي عىل أهمية خطوة تحديد املشكلة 

البحثية وتأىت أهميتها يف أنها تؤثر تأثرياً كبرياً عىل جميع إجراءات البحث وخطواته فهى 

لتى ات االتى تحدد نوع الدراسة التى ميكن القيام بها وطبيعة املناهج وأنواع األدو 

ينبغي له أن يستخدما وكذا نوع البيانات التى يجب أن يسعى للحصول عليها ، وبالتايل 

 مدى ما يستطيع أن يسهم به يف تقدم املعرفة .

ويتطلب تحديد املشكلة تحديد املصطلحات بشكل واضح ومحدد ألنه كلام 

ن ن يتابعو كانت املفاهيم متسمة بالدقة والوضو  واإليجاز سهل عىل القراء الذي

البحث إدراك املعاىن واألفكار التى يريد الباحث التعبري عنها ، فالغرض من تعريف 

املصطلحات هو تجنب أى لبس يف املعنى وتحديد ما تشري إليه بدقة حتى يلتزم به 

ويتبعه الباحثون وبهذا يتأكدون من أنهم يتحدثون جميعاً عن ىشء واحد بعينه ال عن 

تاىل فتحديد املفاهيم واملصطلحات العلمية يف أى دراسة منهجية أشياء مختلفة ، وبال

 ملوضوع ما أمر البد من مراعاته إذا أردنا أن نجعل دراستنا تتصف بالدقة واملوضوعية .

كام يالحظ أن تحديد املشكلة يتطلب رضورة معرفة وروط اختيارها 

 ومصادرها املختلفة وأخرياً كيفية تحديدها بشكل واضح .  
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 مشكلة البحث ووروط اختيارها :  -0

لعل أول نقطة يجب توضيحها عند الحديث عن مشكلة البحث ، هو ذلك  

الخلط الذى يعلق يف ذهن البعض بني مشكالت البحث واملشكالت االجتامعية عىل 

الرغم مام بينهام من اختالف ، ذلك ألن املشكلة االجتامعية عبارة عن مصطلح خاص 

من الظروف والسلوكيات الجانحة التى تعد تجسيدات للتفكك  يطلق عىل مدى واسع

  (03)االجتامعي وتربيرات للتغيري بواسطة بعض وسائل الهندسة االجتامعية . 

أى أنها موقف بتطلب معالجة إصالحية وينجم عن ظروف املجتمع أو البيئة  

 . وتحسينهاالجتامعية ، ويستلزم تجميع الوسائل والجهود االجتامعية ملواجهته 

أما مشكلة البحث فهي عبارة عن موضوع يحيط به الغموض أو ظاهرة تحتاج  

إىل تفسري أو قضية موضع خالف أو سؤال يحتاج إىل إجابة وعن طريق البحث 

اإلجتامعي نستطيع الوصول إىل مثل هذه اإلجابة وعن طريق البحث اإلجتامعي 

 البون الواضح والشائع بني مشكلة نستطيع الوصول إىل مثل هذه اإلجابة ، فضالً عن

البحث واملشكلة االجتامعية ، فإنه ميكن أن تكون املشكلة االجتامعية من بني مشكالت 

البحث االجتامعي لذلك فاألخرية أوسع وأعم من املشكالت االجتامعية وليس العكس 

عي اموذلك يف ضوء الخصائص التى ميكن أن تتميز بها املشكالت الصالحة للبحث االجت

  -، والتى توضح نوعية هذه املشكالت عىل النحو التايل :

املشكالت التى يشعر الباحث بأهميتها من وجهة نظره ، ذلك ألنه من بني ما يدفع  -أ

إىل البحث وهو وجود مشكلة يشعر بها الباحث ، ويقدر أهمية دراستها والبحث 

 ، بقدر ما يزيد لديه عن حل لها ، وتقدير ما يكون للمشكلة أهمية بالنسبة له

الحافز الذى يدفعه إىل التفكري يف جوانبها املختلفة ويساعده عىل املثابرة يف تحليل 

أبعادها املتباينة ويجعله يستمر يف تحمل املشاق التى يحتمل أن تواجهه يف 

 دراسته .
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 املشكالت التى يشعر الباحث بأهميتها للمجتمع الذى يعيش فيه ذلك ألنها جاءت -ب

يف الوقت املناسب ، أو ألن لها صلة مبشكلة علمية يف الحياة اليومية ، أو تخص 

السواد األعظم من الناس يف املجتمع أو تخص جمهور متهم له تأثريه ووزنه أولها 

 نتائج كثرية يف مجال أوسع من املشكالت امللحة يف املجتمع .

نها صص الذى ينتمى إليه ، أل املشكالت التى يشعر الباحث بأهميتها للعلم والتخ -جـ

قد تسد ثغرة يف نتائج البحث يف هذا العلم ، أو تسمح بتعميم النتائج القامئة إىل 

مستوى أكرث تجريداً أو تصقل تعريف أحد املفهومات الهامة ، أو تربهن عن وجود 

عالقة بني معطياته أو تطور من املالحظة وتحسن من تحليل املعطيات أو توفر 

معطيات معينة تتيح إمكانية ظهور اكتشافات مثمرة يف نطاق هذا  فرصة لجمع

 العلم أو التخصص .

املشكالت التى يتوفر لها اإلمكانيات الالزمة ، إذ يفرتض أن يكون الباحث مدركاً  -د

للحقيقة القائلة بأن إجراء البحث يحتاج إىل إمكانيات عديدة ومتنوعة ، وكذلك 

 ى املشكلة التى يتوفر لها اإلمكانيات الالزمة والتىفإن املشكلة الصالحة للبحث ه

     (00) تساعد عىل االستمرار يف دراستها التوصل إىل حل لها .

  -عالوة عىل هذا يراعى يف عملية اختيار مشكلة البحث الرشوط التالية :

 التعرف عىل مشكلة البحث :  -0

ى الذى يها يف املجال العلمإن اإلطالع عىل الحقائق املعروفة واألفكار املتفق عل 

يريد الطالب أن يتابع دراسته فيه أو يريد الباحث أن يتعرض له والقيام بتحليلها من 

أجل فهمها فهامً دقيقاً يعتربان معاً الخطوة األساسية يف اختيار مشكلة البحث ، فإذا 

حصل الباحث عىل معلومات مناسبة عن البحوث والدراسات التى أنجزت وقام 

يلها ، فإنه يهتدي إىل موضوعات ومشاكل ما زالت محتاجة إىل دراسة وبحث، بتحل

فالباحثون قد يطرحون مشاكل للبحث تتمم ما بحثوه ، وقد يفشل بعضهم يف الوصول 

إىل حل للمشاكل التى يبحثونها فتكون هذه وتلك ما ميكن أن يختار الباحث من بينها 

 املشكلة التى يعتربها جديرة بدراسته .
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 مراعاة ميول الباحث واهتامماته :  -0

يجب أن يكون الباحث مدفوعاً يف اختيار مشكلة بحثه باهتاممه الشخيص  

وحب استطالعه ورغبته األكيدة يف الوصول إىل حل للمشكلة التى يختارها ، فعندما 

يختار الباحث املشكلة التى يبحثها ، نجده يشعر مبتعه وهو يتقدم يف بحثه ، قد ال 

عر بها ، إذا كانت مشكلة البحث أو املوضوع مفروضاً عليه ، وعندئذ يصل إىل نتائج يش

 أفضل بكثري من النتائج التى يصل إليها من بحث موضوع أجرب عىل القيام به .

ولكن يجب أال يدفعه هذا االهتامم إىل اختيار مشاكل بحثت من قبل ووصل  

 ذا كان سيقدم حالً جديداً أو أكرث كفاية أو فيهالباحثون فيها إىل نتائج وحلول لها ، إال إ 

توفري للوقت أو الجهد أو املال كام يجب أال يدفعه اهتاممه إىل اختيار موضوع بدون 

الرجوع إىل ما كتب حوله يف املراجع واملجالت والدوريات العلمية ، فمثل هذا اإلطالع 

ب وصول إىل حل لها فيتجنيوقفه عىل املوضوعات األكرث تعمقاً والتى من املمكن ال

 املوضوعات املستحيلة أو العسرية الحل أو يفوق مقدرته عىل املعالجة والدراسة .

 االستنارة برأى ذوى الخربة :  -3

حيث أن االستنارة برأى باحث أو عامل أو زميل متمرس وذلك يف التعرف عىل  

د الباحث عىل موضوعات جديرة بالبحث ، وتقدم قامئة باملوضوعات الهامة تساع

إختيار موضوعات جديدة مل تخطر له عىل بال لكن يجب أال يجرب األستاذ الطالب عىل 

إجراء بحث معني ال يتفق مع ميول الطالب حيث ال يشعر الطالب مبلل وهو يجرى 

 البحث وحتى ال يكون هناك احتامل للفشل .

يراعى يف  كام يجب أال يفهم من اتفاق البحث مع امليول والرغبات أن    

البحث أن تأىت نتائجه متفقة مع امليول والرغبات والتحيزات واألحكام املسبقة وبذلك 

يكون بحثاً يفتقد إىل املوضوعية أو االلتزام بالرشوط التى تجعل الباحث متفقاً مع ما 

 يقرره غريه إذا قام بالبحث نفسه مستخدماً نفس األدوات .
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 أهمية مشكلة البحث وجدتها :  -0

يجب أن يكون للبحث أهمية نظرية أو عملية فيقوم بإيضا  بعض النقاط  

الغامضة أو سد بعض الفجوات بني املعلومات أو الحقائق فيجعلها تتسلل عىل نحو 

طبيعي ، مام يسهل فهمها أو يقوم بالربهنة عىل نظرية من النظريات أو يقوم بتعديل 

ة أو يوصل إىل حقائق جديدة ، أو أو تصحيح بعض املعلومات أو الحقائق املعروف

يسمح لنا بالتنبؤ بالحوادث املستقبلية ومن هنا يجب أن تكون مشكلة البحث ذا قيمة 

علمية ، فال قيمة لبحث ما مل يظهر ويربز حقائق علمية ميكن االستفادة منها واالستناد 

 عليها يف بحوث أخرى .

 ىل ىشء جديد إذا مل يكنكام يجب أن ينطوى املوضوع الذى يتناوله البحث ع 

بأكمله موضوعاً جديداً ، عالوة عىل رضورة تأكد الباحث من أن املوضوع مل يسبقه إليه 

أحد ، وهنا يجدر بنا أن نالحظ أن من الرضوري عىل الباحث أن يقوم مبسح كامل 

للبحوث التى سبق إجراؤها حتى ال يقع يف مثل هذا الخطأ ، فمن الواجب أن يبدأ من 

 نتهى العلامء اآلخرون فال يكرر ما قام به السابقون .حيث ا

 إمكانية القيام بالبحث :  -5

مبعنى أن يكون البحث مناسباً لقدرات الباحث وإمكانياته ومعلوماته ، واقعاً  

يف تخصصه ، وأن تتوافر جميع إمكانيات القيام به كوجود املصادر والوثائق واملراجع 

إمكانية لجمع معلومات قابلة للتحليل املنطقى أو واملكتبات ، وأن تكون هناك 

االحصايئ ، وأن يكون هناك مرشداً ، إذا كان الباحث ناشئاً وأن يكون البحث متناسباً 

 مع الوقت املحدد إلنجازه بالقدرات املتاحة للفرد باألدوات املتوافرة.

 قابلية مشكلة البحث للحل :  -1

للحل يجمع بعض الحقائق التى ميكن يجب أن يختار الباحث مشكلة قابلة  

ترتيبها عىل نحو منطقي ، وأن يكفى هذا الرتتيب الستنتاج حل أو تفسري لها ، أى أن 

عىل الباحث أن يختار املشكالت التى تتوافر بصددها الوسائل واألدوات واملصادر 

 واملراجع التى تكفى للوصول إىل حل لها .
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 الفائدة العملية للبحث :  -7

عنى أن يسأل الباحث نفسه ، هل هذا البحث مفيد ، وما الفائدة العملية مب 

له ، وما الجهات التى تستفيد منه ؟ فإذا وجد الباحث إجابات واضحة وكافية عىل هذه 

 األسئلة فإن ذلك سيشجعه عىل اختيار موضوع البحث أو مشكلة الدراسة .

أهداف البحث العلمى أن  لذا فالجانب التطبيقى هو يف غاية األهمية ألن من 

نتوصل إىل حقائق ومعارف وأساليب عملية تساعدنا يف تحسني ظروف معيشتنا ، 

صحيح أن للبحث أهدافاً نظرية تتمثل يف املعرفة والوصول إىل الحقيقة ولكن الغايات 

العملية للبحث هى هامة أيضاً وإال بقينا نتحدث يف حدود األفكار ال يف حدود الواقع 

 العميل.

 وأخرياً تعميم النتائج :  -2

ميعنى أن يحاول الباحث اختيار مشكلته وتصميم بحثه بحيث يكون لها طابعاً  

عاماً وبحيث يسهل تعميم نتائجها عىل الحاالت املشابهة ، صحيح أن التعميم فيه 

خطورة وأن ما ينطبق عىل موقف ما قد ال ينطبق عىل موقف آخر ولكن هناك قدر 

طراد يف حقائق األشياء تسمح لنا بالتعميم يف حدود معقولة ، ومن هنا من الثبات واال 

كان أحد املعايري الختيار مشكلة البحث هو نطاق هذا البحث وعدد األشخاص الذين 

    (05)يرتبط بهم هذا البحث وعدد املواقف التى ستنطبق عليها نتائجه . 

 مشكلة يف البحث االجتامعي ومصادرها :  -3

ور عىل موضوعات أو مشكالت للبحث االجتامعي ليس أمراً صعب أن  العث 

املنال ولكن اإلشكال الحقيقي هو يف االختيار من بينها واالستقرار عىل مشكلة بحثية 

منها دون غريها ، ويف الواقع يتأثر الباحث يف أغلب األحيان يف موضوعات بحوثه بعديد 

 يديولوجى ، فاملاديون التاريخيون  مييلونمن االعتبارات والظروف من أبرزها انتامؤه األ 

إىل دراسة موضوعات مثل الرصاع الطبقي وأحوال الطبقات الدنيا واالغرتاب وعدم 

العدالة االجتامعية والتاميز االجتامعي وغريها وهم يبحثون عن املتناقضات االجتامعية 

 كديناميات لحركة املجتمع
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كيف  رق التى تسري بها الحياة االجتامعية مثلبينام يكتفى األمربيقيون بتسجيل الط 

يصل الناس إىل قرار ما ، أو أى السلع يفضلون ، وما هي عوامل التضامن والتامثل 

االجتامعي ، وما مظاهر االتفاق الجمعي وأثره عىل السلوك االجتامعي ، وما إىل ذلك 

  (01) عي .وهؤالء يبحثون عن عوامل االستقرار والتوازن داخل البناء االجتام

لكن السؤال الذى يطر  نفسه يف هذا الصدد : أين توجد مشكالت البحث  

االجتامعي ، وما هو املجال الذى ميكن أن ميدنا مبثل هذا النوع من املشكالت وقد 

حاول بعض الباحثني تسهيالً لعملية البحث االجتامعي واختيار مشكلة حرص مصادر 

إىل أربعة ميادين هى ميدان املشكالت مشكالت البحث االجتامعي وتصنيفها 

االجتامعية ، ثم ميدان النظم االجتامعية وميدان املجتمعات املحلية وأخرياً ميدان 

 النظريات االجتامعية . 

ولكن يرى بعض الباحثني أن هذا الحرص ملصادر مشكالت البحث االجتامعي  

لته الجتامعي واختيار مشكليس شامالً واسهاماً من الباحثني يف تسهيل عملية البحث ا

فقد حددوا هذه املصادر يف فئتني أساسيتني أطلق عىل الفئة األوىل املصادر الذاتية 

  -والفئة الثانية متىس املصادر املوضوعية التى ميكن توضيحها عىل النحو التايل :

 أوالً : املصادر الذاتية ملشكالت البحث االجتامعي : 

باحث الفردية والعلمية وقدراته عىل الحدس والتخمني وتعتم هذه املصادر خربات ال

 والبداهة ، وقيمه الخاصة وميوله ومطامحه مثل : 

 الخربات الفردية والعلمية  :  -أ

فكلام اتسعت دائرة هذه الخربة وتدعمت من خالل املامرسة واملالحظة  

لبحث لمية يف املواقف الحياة االجتامعية املتباينة ومن خالل االحتكام بالدوائر الع

ومخالطة الباحثني يف نفس التخصص يف املؤمترات والسيمنارات وحلقات املناقشة 

 وكذلك من خالل اإلطالع ومتابعة آخر التطورات العلمية يف تخصصه . 
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 القيم واالهتاممات وامليول واملطامح الشخصية :  -ب

 ة تساعد عىلحيث أن القيم الخاصة واالهتاممات وامليول واملطامح الشخصي 

إثارة مجموعة أخرى من مشكالت ، وبالتاىل تعد مصدراً خصباً ملشكالت البحث 

االجتامعي فإذا كان الباحث يهتم مثالً بالنسق الدميوجرايف ويعتقد أنه أفضل األنساق 

االجتامعية فإنه قد مييل نتيجة لذلك إىل اختبار الفرض القائل بأن الجامعية االجتامعية 

أسس دميوجرافية يزيد مستوى أدائها وقيامها بالواجبات أو يزيد الوالء  القامئة عىل

 واالنتامء بني أعضائها .

 القدرة عىل الحدس والتخمني :  -جـ 

حيث تسهم الخربة الفردية والعلمية للباحث يف تنمية قدراته عىل الحدس  

الفروض  والبداهة والتخمني وهذه األخرية تعد بدورها مصدراً أساسياً الشتقاق

والتساؤالت العلمية ومن ثم تعد هذه القدرات مصدراً آخر يضاف إىل املصادر الذاتية 

 ملشكالت البحث االجتامعي .

  ثانياً : املصادر املوضوعية ملشكالت البحث االجتامعي : 

تلك املصادر التى تتمثل يف الرتاث املكتوب والذى يضم الكتابات التاريخية 

ثم نتائج البحوث االجتامعية السابقة يف ميادين وفروع علم واألدبية والفلسفية 

 االجتامع املختلفة ثم أخرياً النظريات االجتامعية . 

 الكتابات التاريخية واألدبية والفلسفية :  -أ

الشك أن الكتابات التاريخية واألدبية األصيلة مبا تحتويه من وصف دقيق  

االجتامعي التى تصلح للدراسة ، حيث وحساس ميثل ميدان خصب ملشكالت البحث 

يجد الباحث يف عامل األدب والرتاث التاريخي أفكاراً موحية عديدة تشري إىل متغريات 

هامة يف مواقف الحياة االجتامعية ، كام تنطوى الكتابات الفلسفية عىل مجموعة من 

م ، ورغم هالتساؤالت واملشكالت التى طرحها الفالسفة واملفكرون ومحبى الفنون وغري 

 أنها تجاوز نطاق إدراك العلم االجتامعي إال أنها تثري البحث االجتامعي وتحفزه .

 نتائج البحوث االجتامعية السابقة :  -ب
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ينطوى ميدان التخصص يف العلم االجتامعي عىل عديد من الفروع التى تزايد  

صادر ا من أكرث املفيها البحث وانتهى إىل ركام ضخم من النتائج والتى ميكن اعتباره

املوضوعية أهمية ملشكالت  البحث االجتامعي، ولكن السؤال الذى يثار هنا : أى نوع 

من نتائج البحوث السابقة ميكن أن يصلح أكرث من غريه كمصدر ملشكالت البحث 

االجتامعي ؟ وقد يكتفى البعض يف اعتامده عىل نتائج البحوث السابقة واختياره مشكلة 

ها مبجرد تجميع أى عدد من النتائج السابقة املرتبطة مبوضوع معني ويحدد بحثه يف نطاق

مشكلة بحثه يف القيام باختبار صحة هذه النتائج يف موقف جديد من حيث الزمان 

واملكان وهو موقف البحث الذى يجريه مبعرفته، غري أنه كلام كانت نتائج البحوث 

ريبة حثه ، تتميز بأنها نتائج منسقة أو غالسابقة التى يتخذها الباحث مصدراَ ملشكلة ب

أو غري متوقعة ، كلام ساعد ذلك أن تكون لدراسته أهمية كبرية نظراً ملا قد تسهم به 

 هذه الدراسة من تطوير للنظرية وإضافة أفكار جديدة أو اكتشافات مثمرة . 

لورة بفلقد أدى اعتامد دور كايم عىل النتائج املتسقة حول ظاهرة االنتحار إىل  

نظرية حول أثر التكامل االجتامعي أو تضامن الجامعة عىل اختالف معدالت االنتحار ، 

وأن هذه املعدالت تختلف اختالفاً عكسياً باختالف درجة التكامل أو التضامن 

  (07)االجتامعي . 

 النظرية االجتامعية :  -جـ

بحث ت الحيث متثل النظرية االجتامعية املصدر املوضوعى الثالث ملشكال  

االجتامعي من خالل التساؤالت التى قد تثريها القضايا النظرية املرتاكمة من قبل ، 

ولهذا النوع من التساؤالت واملشكالت أهميته وداللته بالنسبة مليدان التخصيص كنظام 

فكرى ذلك ألنه يسهم يف تنميه وتطويره، كام قد يكون له أهميته وداللته بالنسبة لحل 

ة اليومية يف الواقع ، وينشأ هذا الفرع من املشكالت عن االختالف بني مشكالت الحيا

القضايا النظرية القامئة وبني نتائج البحوث املرتبطة بها أو عن التغريات التى ميكن 

إدراكها يف البناء النظرى أو عند تعرث الربهان األمربيقى يف تدعيم القضايا النظرية 

 املقبولة ، 
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 كلة للبحث بالرتكيز عىل النظرية وعىل الشواهد أو النتائج املتوفرةويتطلب اشتقاق مش

يف تراث البحث االجتامعي حولها ، ويكشف عن االتفاق واالختالف أو عن التغريات أو 

عن عجز الشواهد األمربيقية عن دعم القضايا النظرية ، ويقوم بعد ذلك بتوسيع 

ة التى قد يتوصل إليها من خالل وتطوير البناء النظري يف ضوء املعطيات الجديد

مالحظاته ودراسته الواقعية واألمربيقية . ومع هذه األهمية التى تعلق عىل مشكالت 

البحث املستقاة من النظرية قد يكتفى الباحث يف هذا الصدد بأن ينتقى فرضاً واحداً 

ه تأو نتيجة عامة أو تعميم من نطاق نظرية من نظريات العلم الذى يتخصص يف دراس

 ، ويحاول أن يجعل منه مشكلة لبحثه ويجتهد يف التحقيق من صحته أو عدم صحته .

(02)  

 أبعاد تحديد مشكلة البحث االجتامعي :  -0

وبعد أن ينتهى الباحث من اختيار مشكلة بحثه يبدأ يف تحديد وصياغة  

ة ياملشكلة ، بعبارات واضحة موجزه ودقيقة ، وأن يتمكن من تقسيم مشكلته األساس

إىل مجموعة من املشكالت الفرعية ويعرب عن كل واحده منها يف صورة سؤال أو فرض 

كام أن يكون من الرضوري لفهم مشكلة البحث أن نعرف بدقة معنى املفهومات 

واملعطيات واملؤورات املستخدمة يف التعبري عن املشكلة ، وما هى املسلامت األساسية 

ن إليه يف بحثه وما هي أهم فروضه ، وأن الدقة التى يفرتضها الباحث كأساس يستندا

 يف قياس األبعاد الحقيقية ألى مشكلة إمنا تتوقف عىل دعامتني أساسيتني : 

األوىل : ماهية املشكلة موضوع البحث بحيث تظل باقية نقية يف محتواها 

 اإلجتامعي أو البيولوجى أو النفىس وهكذا .

استخدام املنهج التاريخى املقارن وهو  الثانية : أن يجيد الباحث إجادة تامة

آداة القياس العلمى االجتامعي للتسلسل التاريخي للظاهرة من جهة ومعمل التجريب 

الذى يصدق إىل أبعد حد ممكن يف مجال البحوث االجتامعية اإلنسانية من جهة أخرى 

قات أما أعامق املشكلة أو الظاهرة فنعنى بها هنا أشكال التفاعل وأمناط العال 

والعمليات االجتامعية يف وضعها الدينامي الحرىك التى تنبثق يف مجاالت النشاط 

   (02) بأشكاله وصوره املختلفة .
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  -وهكذا تعتمد أبعاد تحديد مشكلة البحث عىل العنارص التالية :

 عرض مشكلة البحث يف عبارة واضحة :  -0

وأن يعرب عنها وهذا يتطلب أن يكون الباحث قد فهم املشكلة بوضو   

مبفاهيم قليلة بقدر اإلمكان ويف عبارة ال تنطوى عىل أخطاء لغوية وذلك حتى يتمكن 

كل فرد من قرائتها وفهمها أو حتى يسهل توصيل مضمونها إىل غريهم من املهتمني ، 

وأن يبعد يف ذلك عن التعبريات غري املكتملة والتى ال معنى لها ، والتى متس فقط 

د أو قريب وأن يقوم بحذف الكلامت التى ال فائدة لها وأن يحرص املشكلة من بعي

عىل أن تكون العبارة موجزة ، ألن هذا االختصار يجعلها أكرث حيوية ، وأن يختار كلامته 

بدقة ، وأن يحسن استخدام أدوات التوضيح اللغوى مثل الفصلة والنقطة والرشطة 

 واألقواس وما إليها .

 سية إىل مشكالت فرعية : تقسيم املشكلة األسا -0

مبعنى أن تقسم املشكلة األساسية إىل عنارص منطقية فرعية ألن هذا األسلوب  

ميهد الطريق نحو حل املشكلة األساسية للبحث كام متكن هذه املشكالت الفرعية من 

النظر إىل املشكلة الرئيسية نظرة أكرث شمولية، ومن هنا كان من الرضوري التعبري عن 

شكلة الفرعية بوضو  ودقة ، ولعل أسلوب التعبري عن مثل هذه املشكالت يف هذه امل

صورة سؤال يساعد الباحث عىل تركيز اهتاممه مباورة عىل الهدف من بحث هذه 

املشكلة الفرعية ، ومع هذا يحذر من التامدي يف تفريع أو تقسيم املشكلة الرئيسية 

ت ويستطيع الباحث تجنب هذا إىل أكرث من عدد محدود قد يصل إىل خمسة مشكال 

األمر إذا تجنب الخلط بني مشكالت البحث وغريها من املشكالت املنهجية والتى تعد 

مبثابة قرارات وإجراءات منهجية الزمة إلنجا  مرشوعه ، وذلك مثل ما هى أفضل 

طريقة الختيار عينة البحث ؟ وما هو الحجم الذى يجب أن يكون عليه العينة املمثلة 

ا هى األدوات التى يجب االعتامد عليها يف جمع البيانات ، وإذا استطاع الباحث ؟ وم

أن يجمع كل مجموعة من املشكالت الفرعية يف مشكلة فرعية واحدة وبطريقة منطقية 

 استطاع أن يرسم حدود مشكلته ويوضح ما هى الحدود الدقيقة لها .
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 توضيح املسلامت :  -3

ن مشكلة البحث ومشكالته الفرعية إىل مجموعة تستند القضية التى تعرب ع 

من املسلامت األساسية ، والتى بدونها ال يكون لهذه املشكالت وجود ، واملسلامت 

postulates  هى ما يفرتضه الباحث جدالً دون ما حاجة إىل برهنة أو دليل وأن معرفة

 هذه م ما يرتبه عىلما يسلم به الباحث يعد أمراً أساسياً  ملتابعة سري العمل ، وتقيي

 املسلامت من نتائج .

 : Conceptsتعريف املفاهيم  -0

واملفهوم من الناحية الفلسفية صورة من صور انعكاس العامل عىل عقل اإلنسان  

، ومبساعدة هذه املفهوم أو التصور يكون باإلمكان معرفة جوهر الظواهر ، ومعرفة 

 وإمنا اسية واملفهوم ليس استاتيكياً ثابتاً العمليات التى تساعد يف تعميم مظاهرها األس

هو دينامياً يلخص عىل أساس من الوقائع ، النتائج التى يتم التوصل إليها ، وتأىت 

ديناميته من تأثره بالوقائع ، كام أنه يربط الكلامت واالصطالحات بأهداف موضوعات 

ن هوم علمياً يجب أ محددة ، تجعل باإلمكان تحديد املعاىن املحددة ، ولىك يكون املف

يستند عىل رؤية افرتاضية حول املوضوعات التى تشري إليها ، ويجب أن تتوافر فيه 

بعض الرشوط كام أشار فالدميريلينني كوجود اإلرتباط املتبادل بينه وبني غريه من 

املفهومات داخل النظرية واملرونة وأن يكون تحركاً وليس جامداً وأن يكون نسبياً وليس 

بطريقة فجة ، واملفهوم يف جوهره تصور ملجرد لوقائع تم مالحظتها أو كام يقول  حتمياً 

هو متثيل مخترص لحقائق متغايرة ومتنوعة ، وإذا  Mac cle llandديفيد ماكليالند 

كان املفهوم تصور للوقائع التى تم مالحظتها فهذا ال ينفى إمكانية تصوره لوقائع 

 در من التنبؤ .مستقبلية وصور لحقائق قادمة أى ق

والباحث عندما يتسخدم املفهومات العلمية عليه أن يعرف اصطالحتها  

   (32)ويرتجمها إىل وقائع ميكن مالحظتها وهذا ما يسميه البعض بالتعريفات االجرائية . 

 أى أن التعريف اإلجرايئ يتمثل يف عملية تعيني األبعاد التى ميكن قياسها  
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ما يشري إىل املصطلح أو املفهوم املحدد بحيث إذا أمكن  ومالحظتها يف التعرف عىل

 تقديم تعريف إجرايئ واضح ميكن التوصل إىل نتائج وبالتاىل يسهل التحقق من فروضنا .

أما التعريفات االسمية تستخدم يف الحاالت التى تكون فيها الكلمة املقصودة  

جاذب مثال ذلك تعريف الت مرادفة لتعبريات معينة أخرى أولها معاىن مستقرة بالفعل

الشخىص عىل أنه ما يؤدي إىل االقرتاب بني األشخاص ويف هذا النوع من التعريفات 

ميكن إبدال املصطلحات املعرفة بالكلمة املحددة ويتميز هذا النوع من التعريفات بأنه 

بحث لميدنا بطريقة اختزالية يف االتصال وللتقليل من اللجوء إىل التعريف اإلجرايئ يف ا

، والتغلب عىل مشكالته ، ولربط املتغريات املجردة بالواقع موضوع املالحظة ميكن 

أبعاداً  leader shipحيث تحدد مثالً ملفهوم القيادة  indicatorsاستخدام املؤورات 

عديدة منها الوضع األعىل والسمعة والقدرة عىل اتخاذ القرارات واملشاركة االجتامعية 

تحديد كل هذه األبعاد بطريقة إجرائية يكتفى الباحث باختيار  وملا كان من الصعب

مؤور منها أو أكرث للداللة عىل املفهوم حتى يسهل عليه ربطه باملالحظة ويجرى دراسته 

عىل أساس علمى ، هذا ويعتمد اختيار واستخدام املؤورات عىل توافر البيانات ، 

  (30) التى توجه البحث . وإحتامل الحصول عىل أنواع معينة ، وعىل النظرية

   Hypothesesالفروض نوعها ووروطها :  -5

الفرض العلمى هو تصور محدد الرتباط بني الوقائع ويكون الفرض داالً أو ذا  

معنى بالنسبة ملشكلة من املشكالت لو أنه عرب بطريقة محدودة عن أساليب االرتباط 

بني نوع أو أكرث من الوقائع ولىك يصوغ الباحث فروض بحثه عليه أن يراعى عدداً من 

  -أبرزها :الرشوط التى يجب توافرها يف الفرض 

أن يصاغ الفرض بطريقة تسمح بإقامة استدالالت يف ضوئه وبالتاىل ميكن الوصول  -0

إىل قرار مبا إذا كان هذا الفرض يفرس أو ال يفرس الحقائق والوقائع موضوع 

" الوضو  والدقة القامئة عىل املنطق  -الدراسة ولهذه الصياغة جانبني :

صطال  فيه إىل إجراء تجريبي حتى يكون والتكنيكات الرياضية وأن يشري كل ا

 باإلمكان إخضاع الفرض لالختبار التجريبي .
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يجب أن يقدم الفرض إجابة مقصودة للمشكلة املراد بحثها وذلك حتى ال ينحرف  -0

 الفرض منا إىل غري ما هو مقصود منه .

ل محاولة بأن يحوى قدراً من التبؤ باملالحظات مبعنى أن يحدد الفرض ومصاحباته ق -3

التحقق منه ، كام أنه لىك يكون قادراً عىل إثراء نفسه يجب أن يخص نوعاً من 

 االرتباط أو العالقة بني الوقائع من نوع آخر .

 أن يكون الفرض قابالً لالختبار العلمى . -0

  -وميكن للباحث أن يستنبط فروض بحثه من عدة مصادر منها :

ات التى تنطبق عليها الرشوط الواردة من حيث النظرية العلمية ، خاصة النظري -أ

 احتوائها عىل التصورات والقضايا واملرشوعات التفسريية . 

 نتائج الدراسات والبحوث السابقة التى توصل إليها باحثون آخرون . -ب

النظريات الفلسفية املختلفة التى تلفت نظر الباحثني يف العلوم املتخصصة إىل  -جـ

 تباطات ميكن صوغها يف شكل فروض علمية .قضايا وعالقات وار 

خربة الباحث وخياله العلمي وإطالعه عىل الكتابات التاريخية واألدبية ، وهذا يشكل  -د

 جانب اإلبداع اإلنساين يف البحث العلمي .

وإذا كان الفرض العلمى يحوى غالباً عالقة محددة بني متغريين أحدهام مستقل 

كيف يعرب عنه مبقدار وكمية قد تزيد أو تنقص وقد  variableواآلخر تابع ، فإن املتغري 

تستمر أو ال تستمر ، واملتغري املستقل هو الذى يفرتض فيه التأثري يف املتغري التابع أو 

وهى عبارة عن املتغريات التى ترتبط  interveningاملعتمد ، وهناك متغريات وسيطة 

ة بني ى متثل تعبرياً يف شكل مكثف للعالقوظيفياً باملتغري السابق والالحق أو هى الت

  (30) وروط وظروف الضبط التجريبي وبني املتغري التابع أو املعتمد .

 والفرض نوعان : 

فرض تجريبي توىص به املالحظات والتجارب ويتحقق باملالحظات والتجارب ، وهذا  -أ

بة يصري جر النوع من الفروض يعرب عن عالقة ثابتة بني ظاهرتني وإذا أيدته الت

 قانوناً يفرس مجموعة من الظواهر .
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فرض نظرى وهو الذى يستنتج من مجموعة من القوانني والنظريات واآلراء بالتأمل  -ب

واالستقراء وهذا الفرض ال يتحقق بالتجربة بشكل مباور حتى إذا كنا يف مجال 

العلوم التجريبية ألنه ليس نتيجة مالحظات وتجارب بل نتيجة تأمالت 

 استقراءات ال تقوم عىل الواقع مباورة .و 

   (33)ويشرتط يف الفروض ما ييل : 

الوضو  واإليجاز يجب أن يكون الفرض ورحاً واضحاً موجزاً للمشكلة وحلها أو  -0

 تفسرياً واضحاً موجزاً . 

الشمول والربط ، البد من أن يفرس الفرض أكرب عدد من الظواهر التى يربط بينها  -0

 عدد من الوقائع التى تدخل تحت القوانني التى يربط بينها .أو أكرب 

قابلية االختبار ، كام يجب أن يكون الفرض قائالً للتحقق واالختبار وذلك هو ما  -3

 مييزه عن الفروض والتخمينات الفلسفية واألحكام القيمية واألخالقية .

ملتناقض أجزاءه فالفرض االخلو من التناقض ، يجب أال يحتوى الفرض عىل تناقض بني  -0

 مستحيل فال نجد ما يؤديده يف الواقع .

عدم التأثر بالقيم . حيث يستلزم عدم تأثر الفرض بالقيم التى يؤمن بها الباحث أو  -5

 القيم السائدة يف املجتمع .

التحديد ، يجب أن يكون الفرض محدداً وليس عاماً وذلك يستدعى توضيح العالقات  -1

التى تدخل يف الفرض ، ويالحظ أن العلوم االجتامعية ال ميكن أن  بني املتغريات

 تغفل فيها متغري الزمان أو متغري املكان ومتغري وحدة التحليل .

توافر وسائل اختياره ، يجب أن تكون جميع وسائل اختيار الفرض متوافرة لدى  -7

 الباحث مثل أدوات الرصد والقياس والتحليل .

ض ، يجب آال يكون الفرض وحيداً بل يجب أن يكون للفرض عدم وحدانية الفر  -2

، وهي فروض ممكنة أخرى بحيث تتحول من فرض إىل  Alternativesبدائل 

 فرض حتى نصل إىل فرض صحيح .
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وهكذا يتضح أن الفرض ليس مجرد عبارة تخضع لالختبار وإمنا هو تقرير عن 

ليست محل اتفاق عام أو يحيط بها عالقة بني متغري أو أكرث ، فالعالقة إشكالية أى 

بعض الغموض ينطلق من واقعة مالحظة وميكن أن يوضع يف االختبار فإذا ثبت صحته 

  (30) تحول إىل نظرية وإذا تأكد خطأه طرحناه .

والفرض الجيد هو الذى يرتبط بالنظريات السابقة أو السائدة إما باالستمرار  

ى الذى يوحى بأفكار هامه سواء ثبتت صحته أو باملناقضة وهو أيضاً الفرض الخصب أ 

 باالختبار األمربيقي أو مل تتوافر أدلة كافية عىل صحته .

 التحليل والرتكيب :  -5

كلمة يونانية معناها فك كل مركب إىل أجزائه ويقابلها يف  Analysisوالتحليل  

لعلم وإن ا الفلسفة الرتكيب الذى يعنى بناء كل من أجزائه ، وعىل ذلك فالتحليل يف

كان يستند إىل املعنى السابق فهو ىف جوهره يعنى  تصنيف مكونات الظاهرة أو الوقائع 

التى تم جمعها عنها، وتتبدى أهمية التصنيف يف عبارة هوايت هيد الشهرية بأنه نصف 

الطريق إىل الحقيقة ، وإذا كان التحليل يعنى تقسيم الظاهرة املعقدة وتصنيفها إىل 

ى تكونها ، فهذا جدير بتوضيح جوهر الظاهرة وبنائها ، ألن توضيح مكوناتها األجزاء الت

وتحديد عنارصها ميكن الباحث من فصل العنارص الجوهرية ومتييزها عن تلك العرضية 

ويحدد العنارص املطردة ومييزها عن الطارئة ويحدد العنارص األساسية ومييزها عن 

 مئة بني األجزاء املختلفة للظاهرة أو املشكلة .الفرعية وبالتاىل معرفة العالقات القا

وإذا كان التصنيف العلمي له فئات أساسية والتى تعد فئات للتحليل  

فتحديدها يعتمد عىل النظرية التى توجه البحث ، وعىل فروض البحث وأهدافه 

ونوعية املجتمع الذى يتعامل معه الباحث ، ومثة وروط البد من مراعاتها عند وضع 

ت التحليل سواء كان التحليل كيفياً أم كمياً كتحليل املضمون أو التحليل اإلحصايئ فئا

 ولعل من أهم هذه الرشوط : 
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 أن يكون معيار إقامة الفئات الخاصة بالتحليل واحداً بقدر اإلمكان . -0

 أن تكون الفئات شاملة مبعنى أنه ميكن تصنيف البيانات يف إحدى الفئات . -0

 كل فئة جامعة مانعة بقدر اإلمكان .أن تكون  -3

وهناك جانب آخر هام يف عملية التحليل وهو ذلك الذى يتعلق بتعيني وحدة  

 Microمثل التمييز بني وحدات التحليل الصغرى   unit of analysisالتحليل 

كام أن مسألة وحدة التحليل تتجدد وفقاً  Macro Analysisووحدات التحليل الكربى 

لم ففى علم االجتامع وحدة التحليل األساسية هى الجامعة بينام يف علم لنوعية الع

النفس الفرد ، فضالً عن نوعية التخصص ذاته تبعاً للنظرية التى يتبناها الباحث فمثاًل 

يف املادية التاريخية وحدة التحليل هى الطبقة االجتامعية ويف نظرية الفعل لبارسوتر 

 عي التى تركز عىل عنارص هذا الفعل الذى يتضمن فاعالًيتمثل يف تحليل الفعل االجتام

وغاية وموقفاً اجتامعيا ، وإجامالً تتحدد وحدات التحليل وفقاً لإلطار املرجعى الذى 

  (35) يرتكز عليه الباحث يف دراسته .

أما الرتكيب فهو عكس التحليل وهو االنتقال من البسيط إىل املعقد ، ومن  

األسباب إىل النتائج ، فالعلامء البد وأن يقوموا برتكيب ابتداًء  املطلق إىل النسبي ومن

من األمور البسيطة التى وصلوا إليها ، وذلك إما ليحصلوا عىل املركب األصىل الذى قاموا 

بتحليله وبذلك يتأكد لهم صحة التحليل الذى قاموا به ، وإما ليحصلوا عىل مركب جديد 

يتخلص مام به من شوائب أو من أمور ضارة أو غري يتاليف عيوب املركب األصىل ، أو 

 مفيدة ، ويرتكب من بعض عنارص املركب األصىل ليؤدي غرضاً معيناً .

والرتكيب هو الذى يسمح لنا بالوصول إىل القوانني العامة ، وذلك بتجميع  

الجزئيات والوصول بها إىل تعميم بعض إدراك التشابه والتجانس بينهام عىل الرغم  من 

أنها تبدو لنا مختلفة وغري متجانسة ولوال الرتكيب ملا استطعنا أن نتنبأ بالنتائج املرتتبة 

 عىل أسباب معينة .
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أى أن التحليل والرتكيب عمليتان متكاملتان ومتعاونتان ، فالتحليل وسيلة  

للوصول إىل هدف هو الرتكيب ، والرتكيب اختبار لصحة التحليل أو هو الثمرة التى 

نجنيها من التحليل ، وإذا كان التحليل وسيلة للكشف عن األسباب والعنارص والرتكيبات 

 املجهولة ، فإن الرتكيب هو الذى ميدنا بربهان عىل صحة ما وصلنا إليه .

من هنا يتبني لنا أن الباحث يعتمد عىل عمليات فكرية يف الوصول إىل حقائقه  

واء بدرجات متفاوتة ، يف كل عمل يقوم به سفهو يقوم بتحليل وتركيب يعتمد عليهام 

كان يبحث يف العلوم الرياضية أو الفرييقية أو اإلنسانية ، فنحن يف جميع العلوم إما 

أن ننتقل من النتائج إىل املبادىء أو من املركب إىل البسيط انتقاال تراجعياً تصاعدياً 

قاال ومن البسيط إىل املركب انتوهذا هو التحليل ، وإما ننتقل من املبادىء إىل النتائج 

، واستخدام إحدى العمليتني يعتمد عىل املعلوم  (31)تقدمياً هابطاً ، وهذا هو الرتكيب 

بالنسبة لنا الذى ننتقل منه إىل املجهول وعىل تكوين عقلنا الذى يدرك هذا املعلوم 

طنا افيحكم بأنه بسيط أو به مركب وعىل ذلك يركب أو يحلل ، وعىل الهدف من نش

العقيل ، فهدف من يقوم باالكتشاف غري هدف من يقوم بالربهنة وعىل وجهة نظرنا 

فام يسميه بعضهم تحلياًل يسميه آخرون تركيباً فهناك من يسمى االستقراء تركيباً 

 واالستنباط تحليالً وهناك من يرى العكس .

ىل النتائج إوعىل كل حال فنحن نقوم بالتحليل والرتكيب لنصل إىل املبادىء أو  

ونعرفها معرفة أجود وقد نقوم بهام معاً وأن بدرجات متفاوته حسب طبيعة العقل 

 وحسب املوضوع املدروس .

 التفسري :  -1

وللتفسري وظيفتان أولهام نظرية وتتمثل يف أنه يخلع معنى عىل الواقع أو  

االجتامعي  سريجانب معني منه يظل بدونه غامضاً وغري مفهوم وعىل سبيل املثال ، التف

هو وحده القادر عىل أن يربز لنا كيف تؤدي ظروف متامثلة إىل نتائج متغايرة يف حني 

 تؤدي ظروف تبدو متباينة إىل نتائج متامثلة .
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وثانيهام عملية تطبيقية وترتتب عىل الوظيفة األوىل وتكمن يف أنه من املمكن  

 التعامل األكفأ مع الواقع .

هو عمل فنى إبداعي مبعنى ما ، أى أنه ليس مجرد  والعمل البحثى الحق 

تنفيذ أعمى سلبى آىل ملجموعة من التعليامت واحرتام لبعض القواعد وإمنا هو جهد 

خالق تستعمل فيه الخربة والذكاء والخيال يف بلورة  اإلشكالية ، وتصور أسلوب سليم 

م األحوال عدم االلتزا لبحثها واتخاذ القرارات للتنفيذ ، ولكن هذا ال يعنى بحال من

بأصول منهج البحث العلمى أو التفريط يف الوفاء مبتطلباته واحرتام منطقة ، والتحدى 

الحقيقى يكمن يف التوفيق بني النزعة إىل اإلبداع من جهة ، ورضورة االلتزام بقواعد 

 عامة يتفق عليها من جهة أخرى .

وتوجد ثالثة مستويات للتفسري أمام الباحث لتفسري الظواهر االجتامعية  

  -هي :

التفسري الطبيعي أو العضوى ومن أمثلته تفسري نظام األرسة بأنه ترتيب إلشباع  -0

 الحاجة الجنسية لإلنسان ورعاية النىشء مادياً واجتامعياً .

ل الذكاء صيل الدراىس بعامالتفسري النفىس ومن أبسط مناذجه تفسري مستوى التح -0

العام والقدرات الخاصة ، مفهومه  عىل أنها استعدادات فطرية أو فطرية يف 

الجانب األكرب منها أو تفسري السلوك اإلستهاليك عىل أساس حسابات املكسب 

 والخسارة وحدها .

ة قالتفسري االجتامعى الحضارى ومن صوره تفسري دور كايم الكالسييك لالنتحار بعال  -3

 37)الفرد بالجامعة أو ما أسامه هو حالة التكامل االجتامعي . 
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 مراجع الفصل :

جوردن مارشممال ، مو مموعة علا اتجتما  ، ا لد الثالث ، تراة حممد حمى الدين   ( 1)

 .1141، ص  7111رت  رين ، املشررت  القومي للااة ، ا لإل اسعلى للثقافة ، القاهرة ، 

 . 14-41 ا البحث اتجتماعي ، مرجع  ابق ، ص على جلبى ، تصم( 1)

 . 29-21عادل اهلوارى ، مناهج البحث اتجتماعي ، مرجع  ابق ، ص ص ( 1)

مصمممم فى  لقى عبمد اجلواد ، تراعاد معماصممممرة يف نظريمة علا اتجتما  ، ماجا ،     ( 1)

،  7117 م بوعاد مركز البحوث رتالدرا مماد اتجتماع ة ، كل ة اادا، ، جامعة القاهرة ،

 . 712-711ص 

 . 11-42على جلبى ، تصم ا البحث اتجتماعي ، مرجع  ابق ، ص ( 1)

 . 14-11املرجع السابق ، ص ( 1)

 . 99غريب   د أدد ، مرجع  ابق ، ص ( 1)

 . 11عبد البا ط عبد املع ى ، مرجع  ابق ، ص ( 1)

 . 21-21على جلبى ، مرجع  ابق ، ص ( 1)

 . 14-11املع ى ، مرجع  ابق ، ص عبد البا ط عبد ( 1)

 . 111-117عادل اهلوارى ، مرجع  ابق ، ص ( 1)

 على جلبى انظر يف ه ا الصدد :  (1)

 - Dalton M, Men who Manage : in Book : Socialogistes 

at work, N.y. Basic Books, 1964 , pp. 52-54. 

 . 19-11عبد البا ط عبد املع ى ، مرجع  ابق ، ص ( 1)

 . 114-111عادل اهلوارى ، مرجع  ابق ، ص ( 1)

 . 171عادل اهلوارى ، مرجع  ابق ، ص ( 1)
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 مدخل .  -0

 طبيعة املخطط التمهيدي ومهامه  .  -0

 أهمية الخطة وهدفها  . -3

 ومكوناتها  .بناء الخطة التمهيدية  -0

 االعتبارات اإلدارية املطلوب توافرها يف خطة البحث التمهيدية . -5

 مدخل :  -0

إن عملية إعداد خطة متهيدية لتنفيذ البحث يف مجال الدراسات االجتامعية 

عملية غاية يف األهمية تتطلب استخدام الخيال االجتامعي وتحديد األفكار وتنظيمها 

ديد األهداف ودقة اختيار طرق البحث والعينة وأحكام وترتيبها بشكل منطقى وتح

العالقة املنطقية بني املقدمات والنتائج ، والباحث الذى يقوم بإجراء بحث ما يخطط 

له ، ويتبع خطوات منهجية صارمة لكن أثناء عملية التنفيذ توجد مرونة يف تعديل 

خطة أنها ال تخل بال بعض الخطوات طبقاً ملا يطرأ من تغريات وظروف ميدانية برشط

العامة التى يسري عليها البحث ، فكل خطوة من خطوات البحث تحتاج من الباحث 

 اتخاذ قرارات معينة تؤثر بدورها عىل موضوعية النتائج والخطوات التى تتبعها .

وكل خطوات وجوانب البحث ينظر إليها عىل أنها خيوط أساسية ترتابط سوياً 

رة وهذه الخطوات تتطلب تحديد املرشف واإلمكانات ، إلعداد البحث يف أفضل صو 

واملجال ، والوقت ، والهدف من إجراء البحث وتحديد مشكلة البحث والفروض أو 

التساؤالت وطرائق البحث وأساليبه والعينة وعمليات التحليل والتفسري ثم كتابة 

 التقرير النهايئ للبحث .

طة بحثه تحديداً واضحاً ودقيقاً والباحث الناجح هو الذى يستطيع أن يحدد خ

 ليحصل عىل أدق النتائج وأقربها إىل املوضوعية ، وأبعدها إىل التحيز والخطأ .

 ومتر عملية الخطة التمهيدية مبرحلتني : 
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املرحلة األوىل : وضع الخطة التمهيدية التى تحتاجها الدراسة واملرحلة األخرى : 

تنفيذها ومن هنا يأىت هذا الفصل ليحاول إلقاء الضوء تنفيذ هذه الخطة عملياً ومتابعة 

عىل طبيعة الخطة التمهيدية ومهامها ، وأهمية الخطة وهدفها ، ثم كيفية بناء الخطة 

 ومكوناتها .

 أوالً : طبيعة املخطط التمهيدي ومهامه : 

  Research planأو   Research proposalمتثل مفهومات خطة البحث 

سودة البحث أو الخطة التمهيدية للبحث مبثابة مسميات واحدة مرشوع البحث أو م

ومرتادفة عرفت يف تراث العلوم االجتامعية بخطة البحث التمهيدية ، وعندما يقوم 

الباحث بوضع الخطة التمهيدية للبحث فإنه يف هذا يكون مقدماً عىل القيام بعملية 

 مهيدية للبحث ، ال تنفصلتصميم لهذا البحث ، ومن ثم فإن الحديث عن الخطة الت

 عن عملية تصميمه.

وتعترب الخطة التمهيدية مبثابة التخطيط املنسق و املنطقى واملوجه ملراحل 

البحث ، وقد ينظر إىل الخطة باعتبارها تطبيقاً إجرائياً للمنهج العلمى ، إذ يعني هذا 

جانب  ىلالتخطيط منهج البحث والطرق التى يختار الباحث استخدامها يف بحثه إ

املنطلق النظري أو الخلفية النظرية التى يستند إليها البحث عالوة عىل الخطوات 

اإلدارية الالزمة لتنفيذ مسودة البحث ، كام تنطوى الخطة عىل توقع الطرق البديلة 

    (32)التى يحتمل اللجوء إليها يف تنفيذ بعض خطوات البحث . 

 -التمهيدي هام : ومثة مهمتنا أساسيتان لهذا التخطيط 

املهمة األوىل : يساعد التخطيط الباحث عىل فهم األفكار فهامً أوضح وترتيبها 

ترتيباً منطقياً ، وتنظيم العالقات بينها ويستند تصنيف هذه األفكار ووضع األفكار 

املتامثلة جنباً إىل جنب ثم تحديد األهمية النسبية ملجموعة األفكار ومن ثم تحديد 

كرث أهمية ثم يليها األفكار املهمة ، وتوضع القضايا األقل أهمية يف املرتبة األفكار األ

 الثالثة ثم القضايا الثانوية ، 
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وإذا ما نجح الباحث يف ترتيب األفكار والقضايا يف املرحلة التمهيدية للكتابة 

ضوع و وكان هذا الرتتيب دقيقاً ومنطقياً فسيزيد هذا الرتتيب املنظم من فهم الباحث مل

 بحثه ويتعني أن ترتابط األفكار سوياً يف شكل منطقى .

املهمة األخرى إذا كانت املهمة األوىل ترتبط بالباحث ، فاملهمة الثانية ترتبط  

بالقارىء ، إذ يعطى التصور األوىل للقارىء إطاللة رسيعة عن العمل املقروء ، ويقدم 

، إذ توضح الخطة التمهيدية أهداف له فكرة موجزة عن نقاط الباحث والعالقات بينها 

البحث ، وبرهان الكاتب عىل أهمية هذه األهداف ويساعد وضو  املخطط التمهيدي 

 (32) وتكامله عىل استمرار الباحث يف عمله بال صعوبات أو مفاجئات .

والسؤال الذى يطر  نفسه هو كيف نضع مخططاً متهيدياً للبحث ؟ والشك  

ؤل تتطلب منا دراسة الخطوات واملراحل اإلجرائية التى مير أن اإلجابة عىل هذا التسا

بها البحث منذ أن يبدأ فكرة إىل أن ينتهى يف تقرير نهاىئ متكامل ، فكأن خطة تصميم 

البحث وتنفيذها هي أساساً مسألة تتعلق بتطبيق القواعد األساسية للمنهج العلمى 

يحتاج إىل أكرث من مجرد السري عىل مشكلة معينة بالذات ، ومع ذلك فإن إجراء بحث 

مع القواعد العامة للمنهج العلمى خطوة خطوة ، فينام يكون من الرضوري أن نفهم 

املبادىء الرئيسية إال أن القيام الفعيل بإجراء بحث يثري مشكالت نوعية بحاجة إىل 

 إيجاد حلول لها .

امئة لهيئة القأى أن خطة البحث تتضمن اتخاذ القرارات  عن طريق الباحث أو ا 

عىل البحث ، يف كل خطوة متر بها هذه العملية ، ومثل هذه القرارات أبرزها هى نوع 

من التوفيق بني املتطلبات الدقيقة للمنهج العلمى والظروف الواقعية املتصلة مبوقف 

البحث ذاته ، وعىل هذا فالبحث هو مرشوع إجتامعي تفرض عليه الضغوط ال من 

لمى فحسب بل ترجع هذه الضغوط أيضاً إىل البناء املعياري للعلم . متطلبات املنهج الع

(02)  
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أما التحدى الذى يواجه عملية تخطيط البحث وتصميمه فيتمثل يف ترجمة  

 النموذج العلمى العام إىل بحث يتم القيام به عملياً .

 ثانياً : أهمية الخطة وهدفها : 

اً هاماً وأساسياً إلنجا  البحث عىل يعد املخطط التمهيدى الواضح واملنسق أمر  

كل مستوى وأهمية التخطيط لجهود البحث ال تقل عن أهمية البحث عن سبب املرض 

أو وصول اإلنسان للقمر ، وبرغم أن هذه املرشوعات األخرية أكرث تعقيداً وتطوراً عام 

إىل  جقد نقوم بتخطيطه ، فإن هذا ال يغري الحقيقة القائلة بأن مرشوع البحث يحتا 

تخطيط منسق وشامل قبل أن يبدأ النشاط الفعىل ، ويعترب مرشوع البحث جوهر كل 

عمليات خطط البحث ويعد املرشوع أمراً جوهرياً لكل جهد يبذل يف البحث مثلام 

يعترب الرسم الهنديس أساساً لتشييد البناء فكل منهام عبارة عن خطة أساسية للعمل 

دد املوضوع ، والتعرف عىل البيانات واملادة التى يجب وكل منهام يتناول املشكالت ويح

استخدامها يف حل املوضوع ويرسم معامل املنهج الذى سيفاد به من املادة وسيتم به 

 معالجة البيانات وتفسريها .

لذا يعد مرشوع البحث أمراً جوهرياً لتحقيق أهداف البحث ونجاحه كام  

هندىس الذى يقدمه املهندس املعامرى ، وال يتوقف بناء املنزل فمثالً عىل الرسم ال

يستطيع أحد البدأ يف تشييد املنزل من خالل الرشوع يف عملية البناء ، ولكن قبل اإلقدام 

عىل هذه العملية فهناك تساؤالت وقرارات عديدة البد من إتخاذها أى نوع من املنازل 

قع ن وضع املنزل عىل مو تخطط لبنائه ؟ وما عدد الطوابق املراد بنائها ؟ وكيف سيكو 

البناء ؟ وأين سيكون اتجاه الفتحات ، وما شكل البلكونات وما طول ارتفاع كل دور؟ 

وكيفية تصميم املدخل ؟ وغريها من التساؤالت ، ولكل واحد من هذه التساؤالت 

أهميته النسبية ويجب اإلجابة عيل كل واحد منها خاصة قبل أن نتمكن من البدأ يف 

ل ولذا فاملهندس املعامرى يرسم خطة البناء كله ويوضح بنسب معلومة تشييد املنز 

بالضبط أين سيكون وضع كل جزئية تفصيلية وال يرتك أى ىشء للصدفة . وهذا ما 

 يفعله باملثل كاتب أو مخطط املرشوع أو خطط البحث .
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عملية التخطيط التمهيدي  Johnsonوهكذا تتضمن كام يقول جونسن  

نشطة التى تؤدي إىل الخطوط أو املسودة األساسية للبحث ، وتختلف للبحث كل األ 

هذه األنشطة من باحث آلخر ، حيث يفضل بعض الباحثني وضع تخطيط متهيدي قبل 

البدء يف كتابة املسودة األوىل والبعض اآلخر يرسم مخططاً عىل الورق بكل خطوة 

  (00) لنهايئ .أساسية من أجل إمتام عملية البحث حتى كتابة التقرير ا

وللخطة التمهيدية للبحث أهمية أساسية من حيث أنها متد الباحث وغريه  

من املهتمني بالبحث بالفرصة لتقييم عملية التقييم يف جملته قبل إنفاق أى جهد ووقت 

أو استثامر أو مال يف املرشوع ، كام أن الفحص الواعى ملرشوع البحث سيكشف عن 

 يف تفاصيل بحثه وسيوضح ما إذا كان قد استطاع تصور أبعادقدرة الباحث عىل التفكري 

هذه املهمة وما إذا كان قد أخذ يف اعتباره املشكالت التى تنطوى عليها عملية التوصل 

 إىل البيانات وما يىل ذلك من معالجة وتفسري .

وبالتايل يهدف مرشوع البحث إىل عرض املشكلة املراد بحثها بوضو  وبدون  

اقشة الجهود السابقة للبحث التى قام بها باحثون آخرون لتناول مشكالت غموض ، ومن

ذات صلة مبشكلة البحث أو مشرتكة معها ، وتحدد بدقة البيانات الرضورية لحل 

املشكلة ، وتشري إىل الكيفية التى ستعالج بها البيانات وتفسريها عىل وجه الخصوص ، 

الدراسة ، ويقدم فكرة عن الباحث ويجب أن يشري مرشوع البحث كذلك إىل أسباب 

ويشري إىل قامئة أساسية باملراجع الصادرة يف ميدان مشكلة البحث ، فال يجب أن يكون 

 مرشوع البحث مبثابة عنارص بغري نظام ويعوزها الرتابط ، 

  



67 

 

وإمنا يبدأ مرشوع البحث بقضية واضحة املعامل تعرب عن املشكلة املراد بحثها ، وال تكون 

ورة ملقدمة أو متهيد أو توضيح لألسباب التى أصبح من أجلها الباحث مهتامً هناك رض 

باملشكلة أو يشعر بالحاجة املاسة إىل دراستها ، وينبغي أن تستبعد كل ما ليس من 

 (00) شأنه أن يسهم مباورة يف تناول املشكلة وحلها .

 ثالثاً : بناء الخطة التمهيدية ومكوناتها : 

إن مثة عوامل أساسية لبناء هذا املخطط التمهيدي بوصفه آداة مؤثرة يف نجا   

البحث أو تعرثه ، وعىل الباحث أن يراعى رضورة ترتيب األفكار ترتيباً منطقياً ثم تحديد 

الفكرة األساسية األوىل يف البحث ثم األفكار الفرعية ثم تقسيم املوضوع إىل مستويات 

عرش خطوات  Millerتويات فرعية . وقد حدد ويلربت ميلر وتقسيم كل مستوى إىل مس

  -أساسية متر بها عملية تخطيط البحث وتنفيذه منها أربعة مراحل لوضع الخطة وهي :

 اختيار املشكلة وتعريفها . -0

 ربط املشكلة باإلطار النظرى واألشمل . -0

 صياغة الفروض املبدئية . -3

 التصميم التجريبي للبحث . -0

  -ت خطوات لتنفيذ الخطة وهي :ثم س

 تحديد العينة . -5

 اختيار أدوات جمع البيانات . -1

 أعداد دليل للعمل امليداين . -7

 تحليل النتائج . -2

 تفسري النتائج . -2

  (03) كتابة التقرير النهايئ . -02
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وليس معنى هذا أن التصميم املنهجى للخطة الذى يشتمل عىل هذه املراحل  

املخطط الصحيح أو الفريد وإمنا ميثل حالً وسطاً متليه اعتبارات عملية كثرية  هو وحده

 يف مقدمتها نوعية املشكلة التى يقوم ببحثها ، والخلفية النظرية واملنهجية للباحث .

وبناًء عىل هذا عندما يقدم الباحث مخططه لآلخرين يف صورة مرشوع بحث  

Research proposal هذه الخطوات أو املراحل أو حتى بالتتابع التى فإنه قد ال يلتزم ب

جاءت به ، ومن هنا قد تختلف البحوث يف درجة تركيزها عىل املراحل املتباينة لتصميم 

أو خطة البحث فقد يتطلب بعضها إعطاء اإلطار التاريخي قدراً بسيطاً من االهتامم ، 

مشكلته ومع أخذ هذه  بينام قد يكون لهذا اإلطار يف بحث آخر دوراً حاسامً يف حل

التحفظات يف االعتبار ميكن أن نعتمد عىل هذا التصور ملراحل عملية التصميم للبحث 

  -أو مكوناته ونعالج كل مرحلة منها بالتفصيل عىل النحو التايل :

  Scientific justificationاملربرات العلمية :  -0

ن البحث الذي يقوم به ومهمة الباحث يف هذه املرحلة هي أن يحدد ما إذا كا 

رضورياً يف الواقع لحل مشكلة ما تواجه التطبيق أو مدى أهميته يف حل بعض املشكالت 

 النظرية يف نطاق تخصصه .

  prior studiesالدراسات السابقة :  -0

أى أن يستغرق الباحث كل املحاوالت أو النامذج الهامة منها التي تناولت  

لجهود السابقة يف صياغة هذه املشكلة وتوضيح أبعادها املشكلة املطروحة للبحث أى ا

ونتائج بحوث اآلخرين يف تقويم وسائل استخدمت سابقاً يف تحقيق أهداف مامثلة 

ويفيد ممثل هذا االستعراض يف حامية الباحث من اإلجابة عىل تساؤالت سبق أن 

 ا .توفرت عنها إجابات من قبل أو عىل تساؤالت ليست هناك رضورة لدراسته

  Conceptual frameاإلطار التصورى :  -3

وينبغي أن يتضمن مثل هذا اإلطار عىل كل من القضايا التى يسلم بها  

كمعطيات أو باعتبارها قضايا معروفة ) ومتثيل املسلامت التى يستند إليها هذا البحث 

تطلب تاملتوقع ( وتلك القضايا التى ينظر إليها عىل أنها غري معروفة ) من ثم فهى 

 برهاناً من خالل البحث وسيحدد هذا اإلطار التصوري . 
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 والتى تشمل هدف البحث .  dependant variablesاملتغريات املعتمدة  -

 والتى تضم وسائل تحقيق األهداف .  variables independentاملتغريات املستقلة  -

املتغريات املتغريات وب الصالت العلية أو السببية التى تربط بني هذين النوعني من -

 املحتملة األخرى التى تدخل جانباً يف التحليل .

 أهداف البحث :  -0

ونعنى مبصطلح أهداف البحث القضايا املحددة التى متثل موضوع البحث ،  

وتعد هذه القضايا مبثابة عبارات تتعلق بالعالقة بني األهداف والوسائل ذات الصلة 

ج مباورة عىل اإلطار التصورى وتأخذ صورة تساؤالت تحتا مبشكلة البحث والتى ترتتب 

 إىل إجابة أو فروض مطلوب التحقق منها .

 وتحدد الوجه التى يسري عليها يف البحث .

 جمهور البحث :  -5

 وتتطلب هذه املرحلة اتخاذ قرارات منها :  

 تعيني وحدة املالحظة . -

 تصميم جمهور الوحدات الذين سيتم مالحظتهم . -

 تبنى إجراء الختيار أو ترتيب الوحدات من أجل املالحظة . -

 تحديد عدد الوحدات التى ستالحظ . -

 targetوينبغي التمييز هنا بني جمهور البحث وبني الجمهور املستهدف  

population . الذين سيتمكن الباحث من أ ن يطبق عليهم فعالً أدواته يف البحث 

 تحديد البيانات :  -1

تحديد البيانات من خالل التعرف عىل املفاهيم األساسية التى يشتمل ويتم  

عليها منطوق أهداف البحث أو بعد بلورة تعريفات إجرائية عىل هذه املفاهيم ، وتأخذ 

هذه التعريفات اإلجرائية شكل املتغريات والتى تشري بدورها إىل البيانات املطلوب 

 ليس لها صلة مبوضوع البحث . جمعها وتفيد هذه املرحلة يف تجنب بيانات
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 جمع البيانات :  -7

وهنا ينبغي عىل الباحث أن يقرر فيام بعد اإلجراءات املناسبة لعملية جمع  

البيانات ، مع أخذ ظروف البحث يف االعتبار ويجب أن يضيف بالتفصيل األساليب 

ه دام هذالالزم استخدامها واألدوات وتعاقب الخطوات التى يجب إتباعها يف استخ

 الظروف واألدوات .

 تحليل البيانات :  -2

وهنا يقرر الباحث كيف سيتم تصنيف البيانات وتنظيمها يف مجموعات من  

 املتغريات املحددة وكيف يتم التأكد من وجود نوع من العالقة بني املتغريات .

 إدارة وتنفيذ البحث :  -2

ل والوقت واألفراد وعىل الباحث يف هذه املرحلة أن يقدر ويحسب املا 

والتنظيم الذى سيتطلبه البحث املقرت  ويالحظ أن طبيعة هذه القرارات هي التى 

ستحدد ما إذا كان البحث مالمئاً أو معقوالً وهى التى تحدد لنا الفوائد التى تعود علينا 

من البحث املخطط . وعىل أى حال يجب أن يكون املخطط التمهيدى مالمئاً للوقت 

بحث ، وللطاقة واملال املخصصان له ، ومتمشياً مع إمكانية توافر البيانات املتا  لل

الالزمة وتعاون األشخاص أو التنظيم االجتامعي الذى نلجأ إليه للحصول عىل البيانات 

  (00) التى يتطلبها البحث .

  -وهكذا يتضح أن التخطيط التمهيدي للبحث يتميز بسمتني أساسيتني هام :

لتمهيدي أمراً قابالً للتغري باستمرار ومتر هذه الخطة بتعديالت وتغريات أن املخطط ا -أ

كلام تقدمت الدراسة و تعمق االستبصار مبوضوعها، حيث أنه كلام تقدم العمل 

يف هذه الدراسة ظهر إىل النور جوانب جديدة مل تكن معروفة منذ البداية ،ولذلك 

 وف ذلك كان من الرضورى تغيري الخطة كلام استدعت الظر 
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تعترب خطة البحث مبثابة عملية دينامية تنطوى عىل تفاعل وتأثري متبادل بني  -ب

عنارصها أو مراحلها مبعنى تنطوى عملية التطبيق الفعىل للخطة عىل عمليات 

تفاعل هام أو تداخل أو تأثري متبادل فمثالً يرتتب عىل استعراض تاريخ املحاوالت 

املدروسة بالرضورة تعديل يف الطرق البديلة واملحددة السابقة ملعالجة املشكلة 

يف الخطوة األوىل وباملثل عندما يحاول الباحث بلوره اإلطار التصورى فسوف 

يطرأ عىل فهم الباحث للمشكلة ) يف املرحلة األوىل ( بالرضورة بعض التعديل 

 وهكذا.

 رابعاً : االعتبارات اإلدارية املطلوب توافرها يف الخطة : 

تفرض طبيعة البحوث االجتامعية يف الوقت الحارض عىل الباحث العلمى أال  

تقترص مهتمة عىل الناحية العلمية فحسب وإمنا عليه أن ميارس دوراً أساسياً أيضاً خاصة 

يف املرشوعات البحثية الكبرية، وبالتاىل من الرضوري عند وضع خطة البحث مراعاة 

  (05) -االعتبارات اإلدارية التالية :

 تشكيل هيئة البحث وتحديد األدوار :  -0

وتضم هيئة البحث مرشفاً عاماً أو باحثاً رئيسياً للبحث يكون هو املسئول أمام 

الجهة التى متول البحث عن استكامله وتسليم تقريره إليها ، ويختار املرشف عىل البحث 

فنيني ني املساعدين والاملعاونني له يف إجراء الدراسة من الخرباء والباحثني ، والباحث

وعندما تتشعب هيئة البحث إىل عدة لجان فرعية تخصص كل لجنة لدراسة جانب 

متخصص من جوانب مشكلة البحث ، وكأن تكون هناك مثالً لجنة فرعية اجتامعية ، 

ولجنة اقتصادية وأخرى إحصائية ويكون يف الغالب رئيس وسكرتري كل لجنة عضواً يف 

تتوىل عملية تخطيط وتصميم الدراسة ككل . والتنسيق بني أعامل اللجنة العامة التى 

 هذه اللجان وتحقيق التكامل بينها .
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 االجتامعات الدورية :  -0

يقوم السكرتري الفنى للبحث مبتابعة اجتامعات هيئة البحث دورياً ، ويحدد  

د يحد عدد االجتامعات األسبوعية وفقاُ للمرحلة التى مير بها البحث ، ويجب أن

السكرتري الفنى للبحث جدول األعامل ، كام أن عليه أن يسجل كل املناقشات والقرارات 

 التى تتخذ أثناء هذه االجتامعات يف محارض للجلسات .

 ميزانية البحث :  -3

والتى تتضمن التكاليف والنفقات التى تتطلبها كل مرحلة من مراحل البحث  

زانية للجهة أو الهيئة التى متول البحث العتامدها وإجراءاته ، ويجب أن تقدم هذه املي

 مع خطة البحث .

  -وتحدد بنود امليزانية عادة عىل النحو التايل :

 مكافآت اإلوراف عىل البحث . -0

 مكافآت االجتامعات الدورية للبحث واللجان . -0

 مكافآت التقارير الفرعية . -3

 ين .نفقات الزيارات االستطالعية للبحث امليدا -0

 نفقات تصميم وتجهيز عينة البحث . -5

 نفقات تدريب الباحثني امليدانيني. -1

 مكافآت اإلوراف عىل العمل امليداين وبدالت االنتقال . -7

 مكافآت تطبيق استامرة البحث واملقابالت . -2

 مكافآت مراجعة االستامرات امليدانية . -2

 مكافآت التحليل االحصايئ للبيانات .-02

 مكافآت كتابة تقرير البحث . -00

 مكافآت طبع ونرش تقرير البحث . -00

وتحدد املبالغ التى تخصص لكل بند من بنود امليزانية يف ضوء أهداف البحث  

ومدى شمولية هذه األهداف وحجم العينة املختارة للبحث ونوعية األدوات واملقابالت 

 البيانات املطلوب الحصول عليها .ودراسة الحالة وحجم استامرة االستبيان ونوعية 
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 الوقت الزمنى للبحث :  -0

البد لهيئة البحث أن تحدد جدوالً زمنياً للدراسة ، ويتحدد هذا الجدول عىل  

أساس نوع الدراسة وطبيعتها ، وتنقسم الدراسات حسب البعد الزمنى وهى الدراسات 

البعيدة املدى ، فبحوث  القصرية املدى ، والدراسات املتوسطة املدى، والدراسات

التقويم متثل الدراسات قصرية املدى أما البحوث الوصفية والتشخيصية فتتدخل يف 

عداد البحوث متوسطة املدى وهناك أخرياً بحوث تستهدف مثالً متابعة التغريات التى 

 تحدث عىل مدار فرتة زمنية معينة وهي غالباً ما تكون بحوث طويلة املدى .

 ث : تقرير البح -5

يف الواقع أن مهمة الباحث أو هيئة البحث ال تكتمل إال بعد كتابة التقرير  

النهايئ للبحث مشتمالً الخطوات التى استغرقها البحث يف اإلعداد الفكري واملادى 

 للبحث متضمناَ النقاط التالية  : 

 Statement of the problemعرض املشكلة :  -أ

حليل كافة الكتابات  املتصلة به سواء ويتضمن ذلك عرض موضوع البحث وت

كانت نظريات علمية أو نتائج بحوث سابقة ، ثم تحديد معنى املفاهيم وكذلك وضع 

الفروض األساسية ومناقشة هذه الفروض ، كام يجب إبراز القيمة العملية للبحث 

 بوضو  .

  Research proceduresإجراءات البحث:  -ب

لباحث عرض املنهج وتربيرات استخدامه دون ويف هذه املرحلة يتعني عىل ا 

غريه ، وكذلك نوع األدوات والطرق املستخدمة يف جمع البيانات ، وكذلك أسلوب اختيار 

العينات وأسس هذا االختيار ، ونوع العينة وحجمها ودرجة متثيلها للمجتمع األصىل ، 

 . وتحليل البيانات إحصائياً ونوع املقاييس واالختبارات املستخدمة

  Presentation of Resultsعرض النتائج :  -جـ

ويف هذه املرحلة يعرض الباحث الحقائق والنتائج كاملة وبأمانة تامة ، ويرتب  

 نتائجه حسب أهميتها وصلتها مبوضوع البحث .
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   Discussions of implicationsمناقشة تطبيق النتائج: -د

البد من مناقشتها والتعقيب عليها وهنا ال يكفى مجرد عرض النتائج وإمنا  

وإبراز ما تنطوى عليه من دالالت نظرية أو قيمة عملية تطبيقية فينتهى البحث عادة 

بتوضيح قيمته التطبيقية وما ميكن أن تفيد به نتائجه بالنسبة ألغراض التنمية أو 

 التخطيط أو إلقاء الضوء عىل أحد املشكالت االجتامعية واالقتصادية .

  Report styleلوب التقرير : أس -هـ

وأول خطوة يف كتابة التقرير هو أن نستقر عىل املعلومات األساسية التى  

سوف تنقل إىل جمهور القراء ، ثم الربط بني هذه املعلومات حتى تظهر يف تسلسل 

منطقى ، والبد لتحقيق هذا الغرض من كتابة إطار تفصييل للبحث ينطوى عىل 

والفرعية : ومن أهم صفات التقرير العلمى البساطة ، والوضو  املوضوعات الرئيسية 

والدقة وااللتزام باللغة العلمية كام ينبغى أن يراعى يف الكتابة الوقوف ، وبداية 

الفقرات، واألقسام والفصول ، وكتابة الهوامش ويجب أن يحتوى التقرير عىل قامئة 

ام ياً بالنسبة لالسم األخري للمؤلف ، ككاملة مرتبة ترتيباً أبجد Bibliographyباملراجع 

يشتمل التقرير عىل مالحق بالجداول اإلحصائية واستامرات البحث املستخدمة أو 

 املعالجات واملعادالت اإلحصائية والرياضية .
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 مدخل .  -

 مفهوم البحث التقوميي وخصائصه وأهدافه . - 0

 األساسية يف البحث التقوميي .بعض املبادىء  -0

 خطوات البحث التقوميي . -3

 مناذج تطبيقية للبحث التقوميى .-0

 مدخل :  -

عىل الرغم من أن فكرة البحوث التقوميية وبعض مهامها ليست فكرة جديدة 

إال أنها اكتسبت يف العقدين األخريين مضامني ومهام إضافية وطرأت عليها تطورات 

ع كفاءتها وتدعيم إمكانية ورضورة استخدامها ، وقد ارتبط هذا نظرية ومنهجية لرف

التطور بتلك الدراسات النقدية والتوجيهات النظرية التى تطلعت إىل تنمية بديلة 

أعمق وأشمل من أفكار النمو االقتصادي وتلك السياسات االستثامرية التى عنيت 

ة ج إىل دراسات جدوى نوعيبالكفاءة وبالجدوى االقتصادية واالجتامعية والتى تحتا 

ترتبط بالتوجيهات والفلسفات التنموية ، وبعد أن كان اهتامم البحوث التقوميية قارصاً 

عىل تقويم األداء والكفاءة امتدت مهامها إىل اإلسهام يف تحديد األولويات والبدائل 

لة ضواملمكنات املختلفة إلحداث تغيري مقصود وإتيان أفعال اجتامعية موجهة واملفا

 بينها .

لذا يثار دامئاً تساؤالت حول ما ينفق من مال وجهد ووقت حول الربامج 

التنموية أو االجتامعية املحلية أو القومية أو الدولية ؟ وما مدى فاعلية هذه الربامج ، 

 وإىل أحد استطاعت أن تحقق أهدافها ؟ 

ربامج لون هذه الومتثل اإلجابة عىل هذه األسئلة مطلباً ملحاً سواء عند الذين مي

 أو يستفيدون من نتائجها .

ويف إطار ذلك يسعى هذا الفصل إللقاء الضوء عىل مفهومه املبحوث التقوميية 

وخصائصها وأهدافها ، واملبادىء األساسية التى ترتكز عليها تم عرض ألهم خطوات 

 البحث التقوميى ، وأخرياً إلقاء الضوء عىل مناذج تطبيقيه لهذه البحوث .
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 مفهوم البحوث التقوميية وخصائصها وأهدافها :  -0

يف معناه الفنى وليس اللغوى إىل أنه   Evaluationيشري مفهوم التقويم  

عملية شمولية ، بالتصور ، وبالتناول فهى تشمل تقويم اإلطار الفكرى واأليديولوجى 

 اللحظة املتاحة يف للخطة أو املرشوع أو الربنامج ومقارنته بغريه من البدائل واملمكنات

الزمنية نفسها ، فإذا أردنا مثالً تقويم جدوى االنفتا  االقتصادي يف مرص يجب أن 

نقارنه بفلسفات وتوجهات تنموية أخرى كاالعتامد عىل الذات مثالً كام يشمل التقويم 

إطار التحليل والقياس املستخدم يف املقارنة ويحمل رؤية تاريخية زمنية ، فالجامعات 

ستهدفة من التخطيط أو املرشوع املعني يقتىض التقويم الشموىل لتوجه هذا املرشوع امل

إليها ، تحليالً وتوقعاً لآلثار واملصاحبات التى سيحدثها املرشوع فيها عرب الزمن الكىل ، 

وليس باالستفادة إىل نقطة زمنية واحدة كام يشتمل التقويم عىل إبراز الجدوى 

  (01) الربنامج .االجتامعية للمرشوع أو 

بوصفها منط من  Evaluation Researchوعىل هذا تعرف البحوث التقوميية  

السياسات البحثية يستهدف التعرف عىل النتائج املقصودة وغري املقصودة الناجمة عن 

تطبيق برنامج جديد أو التى تتحقق كثمرة لسياسات ومامرسات موجودة بالفعل ، 

ويشمل هذا النمط من البحوث الوقوف عىل مدى تحقيق األهداف والغايات التى 

  (07) ما طرأ عيل هذه األهداف من استبدال أو تغيري . كانت مستهدفة ومعرفة أثار

وهكذا فإن املنهج أو البحث التقوميي يتألف من الناحيتني التصورية واملنهجية  

 -من شقني متكاملني هام :

 تحديد القيمة أو الجدوى االجتامعية وقياس مدى تحقيقها . 

ة لربنامج ة وغري املرغوبلذا فقد عرف رايكن التقويم بأنه قياس النتائج املرغوب 

معني نفذ لتحقيق هدف نعترب أنه ذا قيمة خاصة ، ويؤكد هذا التعريف عىل عالقة 

وهي عالقة تستند إىل مبدأ نظري ما يفرتض أن هناك صوراً   (02)نشاط معني يهدف ما 

معينة للفعل االجتامعي سوف يرتتب عليها نتائج محددة متثل يف الواقع القيمة 

 املرغوب فيها ، االجتامعية 
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وتتعلق العنارص املنهجية األساسية للبحث التقوميي مبشكلة قياس نتائج هذا النشاط 

أو بوجود تكتيك أو منهج لقياس النتائج املحققة له عىل نحو من الصدق والثبات 

يساعد عىل نسبة هذه النتائج وإرجاعها إىل هذا الفعل أو النشاط موضوع ، التقويم ، 

ي العنرصين األساسيني الذين يتكون منهام أى مرشوع وهكذا يتوفر يف البحث التقومي

 للبحث سواء كان بحثاً أساسياً أو تطبيقاً هام : 

 فرض يربط بني متغري مستقل ) سلوكاً اجتامعياً ما ( مبتغري تابع النتائج املرغوبة . -أ 

ب سمنهج إجرايئ لقياس التغريات يف املتغري التابع ولتحديد إىل أى مدى ميكن أن نن -ب

  (02) فيه هذه التغريات إىل التغري يف املتغري املستقل .

  -وعىل هذا يتسم البحث التقوميي بالخصائص التالية :

أنه يهدف مباورة إىل تقدير إنجازات الربامج املختلفة للعمل االجتامعي ومن هنا  -0

ه ميعترب البحث التقوميي مامثالً ألنواع البحث االجتامعي األخرى من حيث اهتام

بتحقيق املوضوعية والثبات والصدق يف جمع البيانات وتحليلها وتفسريها ، ولكنه 

يتميز عن هذه البحوث من حيث أهدافه والرشوط التى يتم تنفيذه يف ضوئها . 

ة بأنه محاولة منظم –وبالتايل يتحدد هدف البحث التقوميي كام يقول هاميان 

عن درجة تحقيق برنامج  للحصول عىل معلومات وشواهد موضوعية وشاملة

معني ألهدافه املقصودة ، عالوة عىل درجة إحداث نتائج غري متوقعة لهذا الربنامج 

والتى حني ندرسها نستطيع أن نعتريها مالمئة أيضاً لألهداف األساسية ، وهكذا 

يختلف البحث التقوميي عن البحوث الوصفية والتشخيصية التى تحاول صياغة 

ث وتنمية الفروض كام يختلف أيضاً عن البحوث مشكالت جديدة للبحو 

 التفسريية التى تحرص نطاق اهتاممها يف التحقق من مدى صدق الفروض .

 البحث التقوميي بحث تطبيقي :  -0

أى أنه يجمع معاً باحثاً يسعى إىل تحقيق وضامن املوضوعية وعلامء يحتاجون  

ققه ، ولهذا فإن الباحث يف هذه إىل هذا الضامن الذى يحاول الباحث التقوميي أن يح

 الحالة يضع كل اهتامماته يف محاولة توجيه البحث نحو هذه الغاية العملية بالذات ، 
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ومن ثم فإنه ال يجد نفسه حراً يف رفض أو قبول املتغريات املستقلة أو التابعة التى 

 .  intervening variablesتظهر له أثناء عملية البحث أو املتغريات الوسيطة 

 خصوصية البحث التقوميى :  -3

أى ارتباطه بربامج معينة للعمل االجتامعي يف مقابل التجريد الذى مييز  

البحوث غري التقوميية ففى البحث التقوميي تكون املؤورات اإلجرائية هي غالباً يف 

الظواهر التى يجب الرتكيز عىل مالحظتها مباورة ، وذلك بالطبع مرتبط بأن البحث 

    (52)ومحدد بحدود الربامج املراد تقوميها .  التقوميي هو بحث تطبيقى يف املحل األول

 -وهذا معناه أن البحث التقوميي يهدف إىل تحقيق ما ييل : 

القياس املوضوعي واملنظم للنتائج املتوقعة وغري املتوقعة التى يسفر عنها تنفيذ  -أ

 برنامج عمل إجتامعي معني .

كالت جتامعي أو أسباب املشاختبار صحة بعض الفروض املتعلقة بعوامل التغري اال  -ب

 االجتامعية .

ويستند البحث التقوميي يف تحقيقه لهذه األهداف إىل بعض األسس التصورية  

، إذ يفرتض أن هناك سلسة من األحداث املتداخلة واملتشابكة والتى لها ألغراض البحث 

اث دبداية ونهاية ترتبط بعدد آخر من الخطوات البسيطة ، كام يفرتض أن لكل األح

االجتامعية عدداً من األسباب والنتائج وأنه ليس هناك عامل وحيد يعترب سبباً كافياً 

ألنه نتيجة أخرى ، ولذلك يجب التعبري عن العالقات بني هذين املتغريين أى الربنامج 

ونتائجه يف ضوء فكرة االحتامالت مبعنى أنه يحتمل أن يكون للربنامج )أ( النتيجة 

     (50) املتوقعة )ب( .

 ثانياً : بعض املبادىء األساسية يف البحث التقوميي : 

ينطلق البحث التقوميي يف تقييمه للمرشوع أو الربنامج من بعض املبادىء  

  -الهامة ميكن إيجازها عىل النحو التايل :
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عىل الرغم من أن هناك أدوات وطرائق بحثية أكرث استخداماً من غريها يف البحث  -0

ها املسح االجتامعي ودراسة الحالة وتحليل املضمون إال أنه ليس التقوميي من

هناك أدوات وطرائق بحثية ميكن أن تكون قارصة عىل البحوث التقوميية دون 

 غريها من أمناط البحوث يف العلم االجتامعي .

تحتاج البحوث التقوميية إىل إطار نظري واضح ومحدد ومنسق من الرضوري أن  -0

ت رئيسية تساعد عىل عملية التقويم ويأىت يف مقدمة هذه يجيب عىل تساؤال 

 التساؤالت التنمية ملن ؟ ومبن ؟ وكيف؟ 

 Screeningمن املبادىء الهامة يف البحوث التقوميية القدرة عىل الفرز والغربلة  -3

 –للبدائل ، واملمكنات ، وملعايري التقويم ولتحديد أهداف املرشوعات واألفعال 

 الخ .

لرضوري عند إجراء البحوث التقوميية من منظور تنمية بديلة شاملة وعازلة أن من ا -0

تساعد البحوث التقوميية يف تحديد التناقضات األساسية التى تسعى التنمية أو 

املرشوع املعني إىل حلها وأن تصاغ مؤورات جوهرية يف ضوء هذه التناقضات 

 ومن منظور تحريكها وحلها .

ارك يف بعض مراحل البحث التقوميي الجمهور املستهدف من من الرضوري أن يش -5

املرشوع أو الفصل املعني وتحديد املؤورات االجتامعية للتقويم ولدراسات 

 الجدوى .

أن تكون عملية التقويم عملية مستمرة ودينامية وعىل فرتات محددة ومالمئة ،  -1

تنفيذه  تنفيذه ، وبعد ومن بني هذه املراحل ، تقويم املرشوع قبل تنفيذه وأثناء

، إذا كان من املرشوعات املحددة أهدافها بفرتة زمنية محددة ، ومن األسئلة 

املثارة لتقويم املرشوع قبل وأثناء وبعد تنفيذه منها عىل سبيل املثال وليس 

  -الحرص :

 ما هى املشكالت التى يعمل املرشوع عىل حلها كام وكيفياً ؟  -

 ما  هى الحاجات التى يحققها املرشوع ؟ وملن وكيف ؟  -

 ما هى آثار املرشوع عىل توزيع الفرص االجتامعية يف املجتمع املحدد؟ -
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 ما هى الفرص األخرى التى يحفزها املرشوع للجمهور املستهدف ؟ -

كيف توزع عوائد املرشوع أو الربنامج يف ظل العدالة واملساواة بني الفئات االجتامعية  -

 ؟ 

ما هى القيم التى يعمل املرشوع عىل تدعيمها ؟ وما هي القيم التى يسعى إىل  -

 تفسريها ؟ 

ما هو املدى الذى يعتمد فيه املرشوع عىل املوارد املتاحة داخل املجتمع املحدد سواء  -

 مادية أو برشية ؟  كانت

ما هى االنعكاسات السلبية للمرشوع عىل البيئة االجتامعية ؟ خاصة القيم والعالقات  -

      (50) االجتامعية بني الفئات االجتامعية ، وبني الرجال والنساء وبني الرجال .

 ثالثاً: خطوات البحث التقوميي وكيفية تصميمه : 

ة خمسة خطوات رئيسية تثري كل خطو  ميكن حرص خطوات البحث التقوميي يف 

منها مشكالت منهجية معينة ، وتتطلب مبادىء موجهة ومرشدة يف العمل عىل النحو 

 -التايل :

 صياغة أهداف الربنامج التقوميي :  -0

الشك أن السمة املميزة للبحث التقوميي هى وجود هدف ما له قيمته ، ذلك  

دفه ونتائجه ، ومن املنطقى أن يتم تقييم ألن لكل فعل أو عمل أو برنامج قيمته وه

كل برنامج عمل يف ضوء أهدافه الخاصة ولذلك يجب أن يبدأ البحث التقوميي مبحاولة 

التعرف عىل هذه األهداف ، وبالتايل ترجمتها إىل مؤورات ميكن قياسها أو مالحظته 

صنف حيث توذلك نظراً لتعدد أهداف الربنامج وتباين أبعادها وتنوع أطر تصنيفها 

  -األهداف وفق :

املضمون : مبعنى هل يحاول الربنامج تغيري املعتقدات أم االتجاهات أم االهتاممات  -أ

 أم املعارف أم السلوك .
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النطاق : ومن هم هدف الربنامج ؟ ومن الذين يحاول الربنامج تغريهم ؟ هل هم  -ب

كان ؟ أم جامعات األفراد أم الجامعات أم املجتمعات املحلية هل مجمل الس

 فرعية مثل األصدقاء أو األقارب ؟ 

املدى الزمنى مبعنى هل يريد التوصل إىل نتائج فورية أم إىل نتائج مؤجلة أو هل  -جـ

 التغيري قصري املدى ، يقع مرة واحدة ؟ أم بعيدة املدى ؟ 

الحجم مبعنى هل الربنامج له هدف واحد أم أهداف متعددة ؟ وهل ميكن تقسيم  -د

ألهداف إىل أهداف أساسية وأخرى ثانوية ؟ وكم عدد النتائج املرغوب فيها وتلك ا

 غري املرغوب فيها ؟ أم غري املتوقعة .

 تصميم البحث التقوميي :  -0

عند تصميم البحث التقوميي ميكن االستفادة من مناذج البحث الوصفى الذى  

 الة أو البحث التجريبي .يعتمد أساساً عىل طريقة املسح االجتامعي أو دراسة الح

 )أ( الوصف والتقويم : 

حيث يستطيع البحث التقوميي يف بعض الظروف إتباع منوذج البحث الوصفى  

 واالعتامد أساساً عىل طريقتي املسح االجتامعي ودراسة الحالة .

يستخدم يف دراسة الوقائع بعد تطبيق  Evaluative surveyفاملسح التقوميي  

برامج العمل االجتامعي عىل مجتمع محىل أو جامعة ما غري أن هذا النوع من البحوث 

التقوميية ميكن أن يطبق بطريقة ميكن معها املقارنة خالل مرحلتني من مراحل البحث 

ية بعد سح، وذلك قبل تطبيق برنامج معني للعمل االجتامعي ، ثم معاودة الدراسة امل

التطبيق ، ويكون الهدف هنا هو تحديد مدى التغري الذى ميكن إرجاعه إىل تأثري هذه 

 الربامج .

أما استخدامات دراسة الحالة يف بحوث التقويم فهى تنترش عىل نطاق واسع  

يف البحوث اإلكلينيكية عىل وجه الخصوص ، فالتشخيص والتوجيه إمنا يقومان عىل قدرة 

ى عىل تقويم العالقة بني األسباب والنتائج يف الحالة الفردية التى يقوم األخصايئ املهن

عىل دراستها ، ووضع برنامج العالج لها والذى يهدف إىل إحداث تغيري يف بعض النواحى 

 غري املرغوبه ، 
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ولذلك تعتمد ميادين خدمة الفرد ، والرتبية ، والصحة ، والرعاية االجتامعية عىل 

 الحالة كطريقة تقوميية . استخدام دراسات

 التجريب والتقويم :  -ب

إن تصميم البحث التقوميي يقوم أساساً عىل الطريقة التجريبية التى تعتمد  

عىل اختيار جامعات متكافئة أحداهام تجريبية واألخرى ضابطة ثم مقارنة أثر الربنامج 

تخدام ان هناك محاذير السبني الجامعتني والفروق بينهام نرجعها إىل هذا التأثري ، وإن ك

الباحثني أن تستخدم تصميم شبه تجريبي بأن نعقد مقارنة بني نتائج هذا الربنامج 

املدروس ونتائج برنامج أخرى شبيه له ، ومن ثم نستطيع تقدير الفعالية النسبية 

   (53) للربنامج املراد تقوميه .

 معايري تقويم فعالية الربنامج :  -3

إىل مدى قدرة الربنامج عىل تحقيق أهدافه ،  Effectivenessتشري الفعالية  

ويحتاج تقويم فعالية الربنامج إىل وجود مؤورات أو مقاييس أو معايري تساعد يف الحكم 

عىل الربنامج وتحديد مقدار النجا  والفشل يف تحقيق أهدافه ، وهى الجهد ، واألداء 

لجهد ري ترتبط فيام بينها ذلك ألن تقييم ا، وكفاية األداء ، والفعالية والعملية وهي معاي

واألداء تسبق بالرضورة تقدير الصالحية والكفاية ، ويرتتب عىل الجهد أداء ناجحاً برغم 

أن األداء قد يظل غري كاىف يف ضوء الهدف األكرب املقصود من الربنامج أو باملقارنة 

 مبستويات أداء يف برامج أخرى .

 :  Effortالجهد  -أ

تقييم الجهد كمعيار للنجا  عىل كمية ونوعية النشاط املبذول من خالل  يرتكز 

ويجيب  outputsوالطاقة املبذولة بغض النظر عن العائد  inputsتقدير املدخالت 

هذا الجانب من التقويم عىل األسئلة : ما هو مقدار العمل الذى تم يف الربنامج ؟ وإىل 

قويم الجهد يف اعتباره املقدرة واملوارد املتاحة أى حد كان هذا العمل موفقاً ؟ ويأخذ ت

والنفقات والنشاط ويفرتض هذا التقويم أن نشاطاً معيناً يعترب مبثابة وسيلة صالحة 

 الوصول إىل هدف ما .
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    performanceاألداء :  -ب

وينصب تقويم األداء كمعيار عىل نتائج الجهد أكرث مام يهتم بالجهد ذاته  

راً لألثر أو النتيجة ويتطلب قياساً لإلنجاز يف ضوء نتائج الربنامج ومقدار باعتباره معيا

ما تم تحقيقه من الهدف األكرب واإلجابة عىل األسئلة مثل جعل حدوث التغري املرغوب 

فيه ؟ وهل هناك أية نتائج إيجابية أخرى ؟ وهل حقق الربنامج غري ما كان يتوقع منه 

 ؟ 

   Adequacy of performancesكفاية األداء :  -جـ

ويرتكز تقويم كفاية األداء عىل مدى اقرتاب النتائج التى حققها الربنامج من  

الهدف الرئييس الذى قصد إليه ، ألنه قد يبدو أن برنامجاً للعالج النفىس املركز عىل 

جامعة صغرية ممن يعانون ضعفاً عقلياً أنه حقق نتائجه ، ولكن ليس كافياً يف مواجهة 

لة املرض العقىل يف املجتمع املحىل األكرب وتحقيق أهداف الصحة العامة ، وهذا مشك

معناه أن كفاية األداء تعد مبثابة مقياس نسبى يعتمد عىل مقدار التأثري الذى يرغب 

 الباحث أن يحدثه يف املشكلة برمتها .

  Efficiencyالصالحية أو الفعالية :  -د

قد يكون للربنامج نتائج إيجابية ولكن مع ذلك قد يكون هناك برامج أخرى  

أفضل منه يف تحقيق نفس النتائج ، ومعنى هذا يتم تقويم فعالية الربنامج بواسطة 

املقارنة بني نتائج الربنامج موضوع التقويم وبني برامج أخرى بديلة من حيث التكاليف 

 العام ولذلك فإن الفعالية متثل النسبة بني الجهد املادية والبرشية والزمنية واإلقناع

، والشك أن لهذا النوع من التقويم فوائده  Costsواألداء والناتج مقسوم عىل التكاليف 

 اإلدارية والبحثية .

  



86 

 

  processالعملية :  -هـ 

تتبلور عملية تقويم الربنامج من خالل جمع وتحليل املعطيات التى تجيب  

مثل كيف وملاذا ، ومن أى الجامعات يكون للربنامج وجوانبه املتباينة عىل األسئلة : 

فعاليته ؟ من أجل اإلسهام يف توفري هذا النوع من املعرفة والذى قد يساعد من ناحية 

عىل تطوير الربامج التى حققت النجا  املرجو ، وهذا ما يفيد يف إما يف تكرار الربامج 

صالح لكل زمان ، وإما يف التعرف عىل األسباب التى  الناجحة باعتبارها منوذجاً للعمل

أدت إىل فشل الربنامج  ويسمح للباحث بإدخال التعديالت املناسبة ويرتكز تقويم 

العملية عىل خصائص الربنامج ذاته وعىل سياق املوقف الذى تم يف إطاره الربنامج ، 

عىل الربنامج.  ن النتائج املرتتبةوعىل الجمهور املعريف للربنامج ، وعىل األنواع املتباينة م

(50) 

 تنفيذ البحث التقوميي وتقليل مصادر الخطأ :  -0

وهنا يتطلب تنفيذ البحث التقوميي سحب العينات املمثلة وتصميم أدوات  

القياس املوضوعية ، وتوحيد ظروف جمع البيانات ، وإجراء التحليل املناسب للبيانات 

ادر الخطأ يف كل خطوة من خطوات تنفيذ البحث ، ويحتاج األمر رضورة تقليل مص

التقوميى ، وخاصة الخطأ الناتج عن تحيز العينة أو عن طر  األسئلة وتسجيل اإلجابات 

 وعن تحيز القائم باملقابلة .

 تفسري وفهم النتائج :  -5

ال يقف البحث التقوميي عند حد التدليل عىل نتائج الربنامج ، إمنا يتجاوز ذلك  

اع اإلجراءات املنهجية التى تساعد يف تفسريها ما انتهى إليه البحث ككل من نحو إتب

نتائج ، وال يختلف البحث التقوميي يف هذه الخطوة املنهجية كثرياً عن غريه من أنواع 

البحوث االجتامعية األخرى ، من حيث االلتزام بقواعد التفسري ومحاولة ربط نتائجه 

نفس املجال لفكرة نظره أو فرض نظرى مناسب ، وال  بنتائج غريه من بحوث سابقة يف

يحتاج األمر إىل تأكيد أهمية هذه الخطوة األخرية من حيث األهداف العملية ، 

 والنظرية ، 
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حيث أن التفسري يلقى مزيداً من الضوء عىل عوامل نجا  أو فشل الربنامج وميد بالتايل 

ا علومات املوضوعية التى ميكن يف ضوئهالقامئني عىل أمر برامج العمل االجتامعي بامل

الحكم عىل صالحية الربنامج يف حالة النجا  ، أو تعديله يف حالة الفشل، كام أن هذا 

التفسري يساعد من ناحية أخرى عىل اختبار الفروض النظرية املتعلقة بتفسري التغري 

وره يف سهم بداالجتامعي أو تلك املتصلة بأسباب املشكالت االجتامعية األمر الذى ي

    (55) تنمية نظريات العلم االجتامعي .

 رابعاً : مناذج تطبيقية للبحوث التقوميية :

من النامذج التطبيقية للبحوث التقوميية دراسات الجدوى االجتامعية  

واالقتصادية هذا النوع من الدراسات ، يتعلق يف أساسه وجوهره من التوجه التنموى 

ه ، ففى ظل مفهوم شامل للتنمية ، يكون موضوع دراسات الذى يعد التخطيط من أجل

الجدوى االجتامعية هو العالقات االجتامعية األساسية يف املجتمع ، وكلام اقرتب 

املرشوع أو الربنامج من جوهر هذه العالقات كان  أكرث جدوى ، لكن هذا ال ينفى 

قيم نافسة ورصاع، والوجود مجاالت أخرى اجتامعية وثقافية كالتفاعل وما يشمله من م

واملعايري أو مظاهر الوعى االجتامعي ومستوياته فلو إفرتضنا أن من أهداف التنمية ، 

تخفيف التناقض بني العالقات االجتامعية ، وبني الجامعات والطبقات سواء يف اإلسهام 

رث كيف العمل االجتامعي املنتج أو يف توزيع عوائد التنمية وفرصها ، ويكون املرشوع األ

جدوى هو الذى يصل إىل هذا الهدف أرسع من غريه وبأقل تكلفة اجتامعية واقتصادية 

ممكنة ، وإذا كان من السهل ترجمة التكلفة االقتصادية إىل لغة األرقام فالتكلفة 

 االجتامعية تحتاج إىل مؤورات نوعية ميكن أن تكون كيفية أو كمية يف الوقت نفسه .

  social Costالتكلفة االجتامعية : 
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تدور التكلفة االجتامعية باألساس حول تخفيف حدة اآلثار واملصاحبات  

االجتامعية التى ميكن أن تعوق أبعاد وعمليات أخرى رضورية للتنمية باإلضافة إىل 

تأثريها سلباً يف اإلنسان ، فاملفروض أن تتيح التنمية مبرشوعاتها فرصاً أكرب إلشباع 

وتبلور إرادته وتساعده عىل التعبري عنها ، وتوفر له فرص  حاجات اإلنسان األساسية

املشاركة ، وتقلل بقدر املستطاع من صور االستغالل وما يصاحبه من مظاهر االغرتاب ... 

 الخ .

فمثالً لو إفرتضنا أننا بصدد مرشوع لتشغيل النساء يف مجتمع من املجتمعات  

اتها إىل العمل ومشاركتها وتنمية هنا يربز اجتامعياً أهمية عمل املرأة يف إضاف

شخصيتها ... الخ كل هذه من العوائد املجتمعية والشخصية للمرأة لكن إذا كانت القيم 

املتاحة تحول دون ذلك أو أن هذا الخروج يؤثر سلباً يف وظائف األرسة  خاصة الرتبوية 

نحراف ياً ، ال مام يصاحبه خلل يف تنشئة األطفال والذى قد يتيح ظرفاً اجتامعيا موات

هؤالء األطفال ، هنا يكون من الرضورى إجراء تعديالت يف البيئة االجتامعية لخروج 

 املرأة إىل ميدان العمل .

وهنا يربز ليس فقط املفاضلة بني املرشوعات عىل أساس اجتامعي وإمنا تساعد  

نظار دراسات الجدوى االجتامعية يف كشف بعض أوجه النقص يف املرشوع مام يلفت األ 

 إىل رضورة إدخال تعديالت وإضافات إىل املرشوع .

ومن هنا توجد بعض املؤورات التى ميكن استخدامها يف دراسة الجدوى  

االجتامعية وحتى يحدد جدواه بشكل علمى البد للباحث من أن يطر  تساؤالت 

أساسية منطلقاً فيها من هدف املرشوع نفسه وغاياته األساسية وارتباطه بالنمط 

 التنموى العام للمجتمع ككل أو النوعى التفصييل للمجتمع املحيل املعني : 

ما هى الفئة االجتامعية التى يتوجه إليها املرشوع ؟ وما هى حاجة هذه الفئة  -أ

 للمرشوع ؟ وما حجم هذه الفئة والحجم الذى سيفيد منها؟ 

 ه؟ ما موقف املرشوع من تحقيق األهداف االجتامعية املقصودة من -ب

 ما الزمن املستغرق يف الوصول لألهداف ولو بشكل تقريبي ؟  -جـ

 ما املصاحبات االيجابية والسلبية للمرشوع ؟  -د
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 ما التكلفة االقتصادية للمرشوع ؟  -هـ

وعىل هذا يكون املرشوع األكرث جدوى الذى يتوجه نحو الحاجات األكرث  

املطلوبة يف زمن أقل من غريه وبتكلفة إلحاحاً لفئة أو أكرب عدد منها ويحقق أهدافه 

        (51) أقل من غرية .

ونرضب مثااًل تطبيقاً عىل البحوث التقوميية لدراسة عن " مجتمـع عمـال  

     (57) .الرتاحيل : دراسة تقوميية ملرشوعات التنمية االجتامعية 

 أوالً : هدف البحث : 

 يل يف بعض املحافظات التىالكشف عن دور املعسكرات الخاصة بعامل الرتاح 

تتميز بوجود عدد كبري من هؤالء العامل وبخاصة يف محافظات كفر الشيخ والرشقية 

ومديرية التحرير يف إحداث التغيري االجتامعي املطلوب والقضاء عىل مشكالتهم يف 

وجود فرص عمل مالمئة  وتوفري األجور املناسبة وتطوير ظروف رعايتهم اجتامعيا 

والتعرف عىل النواحى اإليجابية والسلبية يف نظام املعسكرات من هذه وصحياً ، 

 النواحى .

 ثانياً : تصميم البحث : 

قامت الدراسة يف تصميم البحث التقوميي عىل املسح االجتامعي الوصفى يف  

إجراء دراسة بعدية لقيام مرشوعات التنمية وتنظيم معسكرات عامل الرتاحيل التى 

ا ما يزيد عىل الخمس سنوات ، واختارت عينة عشوائية مسحية من انقىض عىل إنشائه

مجتمع عامل الرتاحيل يف معسكرات كفر الشيخ والرشقية ، ومديرية التحرير للتعرف 

عىل وجهات نظرهم وتقييمهم لظروف مرشوعات التنمية ، واملعسكرات التى يقيمون 

من العمل  ية لجمع البياناتفيها ، واستعانت باستبيان طبق عن طريق املقابلة الشخص

 حول مشكالت الرعاية والتنظيم والتشغيل يف املناطق املحددة للتقويم .

ووضعت عدد من املؤورات واملعايري التى يتعلق كل واحد منها بجانب من  

جوانب النشاط الكمى والكيفي املبذول من أجل إنجاز الهدف وهو القضاء عىل مشاكل 

عمليات التشغيل وتنظيم األجور واإلعاشة يف مواقع العمل عامل الرتاحيل يف تنظيم 

 والرعاية االجتامعية والصحية .
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 تقويم األداء :  -0

ويتم ذلك عن طريق معرفة ما تحقق من األهداف مبعنى آخر التعرف عىل  

 مقدار ما حققته هذه املرشوعات التنموية يف حل املشكالت السابقة .

 تقويم الفعالية :  -3

م ذلك عن طريق معرفة مقدار العائد من هذه املرشوعات بالنسبة لعامل ويت 

 الرتاحيل وإمكانية تعميم هذه املرشوعات وانتشارها ومدى تأثريها عليهم . 

 تقويم العملية :  -0

وتقوم عىل التعرف عىل األسباب التى أدت إىل نجا  أو فشل هذه الربامج  

غيل عامل الرتاحيل يف هذه املعسكرات أو التنموية يف إعاشة وإعانة وتنظيم وتش

الوقوف عىل مدى نجا  أو فشل الخربة اإلدارية والربامج يف القضاء عىل املشاكل الخاصة 

 بعامل الرتاحيل يف املحافظات التى أقيم بها مثل هذه املرشوعات .

 وأخرياً تنفيذ البحث :  -5

عامالً موزعني عىل  351عىل  0275أجرى البحث خالل شهرى إبريل ومايو عام  

املعسكرات املذكورة يف محافظات كفر الشيخ والرشقية ومديرية التحرير ، واتخذت 

االحتياجات الالزمة لتقليل مصادر الخطأ من حيت متثيل العينة من خالل سحب عينة 

مساحية وتطبيق أدوات جمع البيانات باستخدام باحثني مدربني والتغلب عىل املراوغة 

جابة بني أفراد العينة من خالل كسب ثقتهم وأجرى التحليل الالزم باستخدام يف االست

 األجهزة الحاسبة ) الحاسوب ( .
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 مراجع الفصل :

 . 114-111عبد البا ط عبد املع ى ، مرجع  ابق ، ص ص  (1)

جوردن مار مممال ، مو ممموعة علا اتجتما  ، ا لد اسرتل ، تراة أدد زايد رت  رين  (1)

 . 719، ص  7111رت  القومى للااة ، القاهرة ، املشر

 . 117حممد على حممد ، مرجع  ابق ، ص  (1)

 . 117حممد على حممد ، املرجع السابق ، ص  (1)

 . 111-117املرجع السابق ، ص ص (1)

 . 779على جلبى ، مرجع  ابق ، ص  (1)

 . 111-119عبد البا ط عبد املع ى ، البحث اتجتماعي ، مرجع  ابق ، ص  (1)

 . 119-111حممد على حممد ، مرجع  ابق ، ص  (1)

 . 717-711على جلبى ، تصم ا البحث اتجتماعي ، مرجع  ابق ، ص  (1)

 . 711- 711املرجع السابق ، ص ص  (1)

 . 119-111ي ، مرجع  ابق ، ص عبد البا ط حممد عبد املع ى ، البحث اتجتماع (1)

رت ة حممد مرشمدى بركاد ، تتمع عمال الااح   : درا ة تقوي ة ملشررتعاد التنم ة   (1)

، نقاًل عن على جلبى ، مرجع  1929اتجتماع ة ، دار املعرفة اجلامع ة ، اإل ممممكندرية ، 

 . 711-711 ابق ، ص ص 
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 الفصل الخامس

االت  ليل املضمون ومج ح ستخدامهت ا  
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 متهيد  :-1

لقد أصبح تحليل املضمون أحد الطرق البحثية الهامة ىف البحث العلمى 

استخداماته من قبل علامء االجتامع والدارسني لوسائل االجتامعى ، حيث ظهرت أوىل 

 االتصال بشكل أكرث دقة بعد الحرب العاملية الثانية.

من خالل  quantitativelyوتحليل املضمون هو أسلوب له توجه كمى 

كام استخدم لوصف  defined unitsمقاييس محددة تتضمن القياس لوحدات محددة 

( كام أستخدم ىف وصف Bere lson, 1952, Kracauer, 1993ومقارنة الوثائق ) 

( كام أنه استخدم عىل نطاق واسع lowen thal , 1962وتحليل املجالت األكرث شعبية )

 stoneمن خالل األجهزة اإللكرتونية والربامج املصممة للكومبيوتر كالباحث العام 

Danphy and kirsch 1967 سع ىف وحديثا استخدم تحليل املضمون عىل نطاق وا

 .(0)الدراسات الثقافية وبحوث االتصاالت الجامهريية

وعىل هذا فقد أصبح تحليل املضمون من أحد الطرق الهامة ىف البحوث 

العلمية ليس فقط ملا يسهم به ىف تحليل محتوى مادة االتصال ولكن ألنه يجمع ما بني 

دد كبري من الجانب الكمى والكيفى ىف تحليل الظاهرة املدروسة، وهذا ما جعل ع

الباحثني لالهتامم بهذه الطريقة عىل املستويني العاملى واملحىل ،خاصة بعد أن أثرت 

فيه ما يطرأ عىل العلوم االجتامعية من تقدم نظرى ومنهجى أثرى استخدام هذه 

 الطريقة ىف مختلف فروع العلوم اإلنسانية 

  



95 

 

ه من ملا تساهم بوساعد عىل انتشارها بشكل الفت للنظر ىف البحث العلمى، 

 تحديد الوصف العلمى للظاهرة املدروسة عىل نحو دقيق.

حليل املضمون :-2  مفهوم ت

يعد تحليل املضمون أحد الطرق البحثية الهامة التى تحاول فهم البيانات 

واملعلومات ليس بكونها تجميع لبعض الحوادث الطبيعية ولكن بوصفها ظاهرة رمزية 

مون الباحث من تحليل الرموز اللفظية،وإخضاع املادة حيث متكن طريقة تحليل املض

التى يرغب ىف تحليلها للمعالجات اإلحصائية من خالل تقييم ووصف مضمونها الشامل 

 ومعناها الرمزى ، والتعبري عنه باألرقام.

ويعرف برلسون تحليل املضمون بأنه األسلوب الذى يهدف اىل الوصف 

 .(0)ملادة االتصال  external contentظاهرى املوضوعى املنظم الكمى للمحتوى ال

الذى يعترب تحليل  ,.holsti,oويقرتب من هذا التعريف ، تعريف هولستى 

املضمون نوع من البحث الوثائقى الذى ميثل طريقة للبحث تستهدف تقديم وصف 

موضوعى ،ونسقى وكمى للمضمون الظاهر من عملية االتصال عن طريق الكلمة 

ألخ، من خالل وضع مجموعة من ….يلم ، واإلذاعة، والتليفزيون املطبوعة ،والف

التصنيفات الجامعة واملانعة معاً ، والتى ميكن استخدامها ىف تحليل الوثائق والتى يقوم 

 .(3)بعدها بتسجيل معدل تردد كل من هذه التصنيفات ىف الوثائق الجامعة للدراسة 

اسية تتسم بعنارص ثالثة أس وهذا يوضح أن تحليل املضمون طريقة ىف البحث

هى املوضوعية ، والتنظيم والكمية ىف تحليل مضمون مادة االتصال بأنواعها املختلفة 

 سواء كانت مادة مطبوعة أو مسموعة أو مرئية أو أدبية.

ستخدامه : -3 االت ا  مج

اهتم بريلسون بحرص األغراض املختلفة التى ميكن أن يستخدم فيها تحليل 

 -سمها إىل أنواع ثالثة:املضمون ، ثم ق
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تتعلق عىل التواىل، بسامت املضمون ، واإلجراءات التى اتبعت ىف عرض مادة 

. غري أننا (0)االتصال وأهداف مقدميها وأخرياً الجمهور الذى يستقبل مضمون االتصال

سوف نعتمد ىف عرض استخدامات تحليل املضمون ىف العلم االجتامعى عىل الجوانب 

 -بد الباسط عبد املعطى( وهى كالتاىل:التى حددها)ع

  social interaction   :دراسة التفاعل االجتامعى    -0

ويتعلق هذا الجانب باستخدام تحليل املضمون ىف دراسة عملية التفاعل 

االجتامعى ىف الجامعات الصغرية ، ومن النامذج التى طبقت ذلك دراسة روبرت بيلز 

Bales   بهدف معرفة الخصائص واألبعاد االجتامعية للتفاعل االجتامعى  0250عام

داخل الجامعات الصغرية ،وقد استخدم ىف ذلك أثنى عرش فئة تعرب كل منها عن مفهوم 

اجتامعى أساس كالتضامن االجتامعى، والتوتر والقيادة وغري ذلك ، واعترب هذه الفئات 

لجامعة واتجاه هذا التفاعل سواء كان إيجابيا أم مبثابة أدلة مباورة تدل عىل تفاعل ا

سلبيا أو تعبرياً ىف الوسيلة ، وباستخدام لبعض املقاييس والنامذج الرياضية واإلحصائية 

 استطاع أن يقدم وصفاً كمياً موضوعياً منظامً ألبعاد التفاعل داخل الجامعة الصغرية.

 دارسة القيم االجتامعية : -0

 ون ىف دراسة القيم االجتامعية رغم االعتقاد واستخدم تحليل املضم

السائد بصعوبة دراستها ألنها موضوع فلسفى أو معيارى يصعب تناوله عملياً، ومن 

حيث قام بتحليل مضمون  whiteمناذج الدراسات التى متثل ذلك دراسة رالف وايت 

 وتوضيحالولد األسود بقصد تأكيد إمكانية دراسة القيم علمياً   Black Boyكتاب 

طبيعة ومدى تحليل املضمون كأسلوب ىف البحث العلمى ،وقد استخدم ىف ذلك تحديد 

م وضع ألخ ث….فئات القيم التى صنفها إىل فيزيقية ،واجتامعية  وعملية ومعرفية 

رموزاً  تشري إىل كل قيمة من القيم ، ثم بوب هذه الرموز ىف جداول رقمية بقصد تفسري 

الصورة ككل. واستخلص وايت من دراسته أن هذا األسلوب كل نتيجة رقمية ىف ضوء 

ىف البحث يتميز بدرجة واضحة من الثبات والشمول كام يقدم  أمام الباحث فرصة 

 ألجراء مقارنات علمية منظمة بني  املضامني التى يحللها 
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وبالتاىل الوصول إىل درجة مقبولة من املوضوعية تفصح عنها معامالت الثبات التى 

 (.2625،  2617اها عىل طريقة تحليلية والتى تراوحت بني)أجر 

 ( دراسة الحالة النفسية للقائم بعملية االتصال :3)

وذلك باستخدام تحليل املضمون ىف مادة االتصال املختلفة التى يقوم بها 

كالخطابات وسري الحياة ، وما يقدمه املحررون ىف الصحف، ومعدى برامج  –األفراد 

باعتبارها مؤوراً  لدوافعهم وبواعتهم الداخلية ومن مناذج  -ليفزيون مثالًاإلذاعة والت

عن مضمون بعض  walkerوالكر ….. osgoodهذه الدراسات دراسة شارل أو سجود 

 -خطابات االنتحار بعد تحليها ، مستندين ىف هذا الصدد إىل تصورات نظرية )املثري 

ؤات حول بناء ومضمون خطابات واالستجابة( بهدف وصوغ بعض التوقعات والتنب

 االنتحار، ومقارنتها بخطابات األشخاص العاديني .

 ( دراسة بعض املالمح الثقافية ىف املجتمع :0)

حيث يستخدم تحليل املضمون ىف إبراز سامت الطابع القومى ملجتمع معني 

حليل ت،ومن مناذج ذلك دراسة )سيد عويس حول مالمح املجتمع املرصى املعارص ( ىف 

مضمون ظاهرة إرسال الرسائل إىل رضيح األمام الشافعى ، محدداً الفرتة التى تبدأ 

( وبعدها قام الباحث برتقيم الرسائل ثم قرأ 0252إىل شهر مايو،  0250بشهر مايو  

كل عىل حدة ، بقصد تحديد فئات التحليل وهذا ما يسمى بالطريقة البعدية ىف وضع 

وقتاً طويال. وجهداً أكرب إال أنها أقرب للدقة من التصنيف الفئات، وإن كانت تستغرق 

املسبق للفئات ، وترجح التحليل بني الجانبني الكمى والكيفى للرسائل حيثام يسمح به 

 مضمون الرسائل املدروسة .
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  mass comm unication:( دراسة وسائل االتصال الجمعى 5) 

وكان هذا النوع من الدراسة اكرث جذبا لالنتباه من جانب عدد غري قليل من 

املشتغلني بالرأى العام ووسائل االتصال الجمعى ، وعلم االجتامع ، ومن مناذج ذلك  

حيث حلل ردود  inklesالدراسة التى قام بها عامل االجتامع األمريىك الكس أنكلس 

أمريكا ( وهى دراسة تجمع بني تحليل إذاعة األفعال  السوفيتية نحو إذاعة )صوت 

صوت أمريكا وردود األفعال السوفيتية نحوها ىف الصحف واملجالت السوفيتية ، وكانت 

وحدة الزمن هى الوحدة األساسية ىف الراديو، ىف حني أن وحدة تحليل الصحف كانت 

 وحدة املساحة والسياق.

 ( سوسيولوجيا األدب1)

 التحليل االجتامعى لألدب بقصد توضيح ىف ظل تنامى االهتامم ب

مواكبته لظواهر الحياة االجتامعية والقضايا الجامهريية ، وهذا ما جعل بعض الباحثني 

يطوعون األساليب الفنية املستخدمة ىف البحث االجتامعى لدراسة األعامل األدبية 

شت  ومنها تحليل املضمون ومن النامذج املوضحة ىف ذلك دراسة "ميلتون الرب

alberechet  حيث درس مجموعة من القصص األمريكية القصرية التى نرشت عام

، وكانت وحدة التحليل األساسية هى القيم االجتامعية كموضوع ، واعترب الفقرة  0252

 وحدة أساسية لتحليل املضمون.

التصال :4) ا يل مضمون  حل راءات ت ج  ( إ

ويقصد بإجراءات تحليل املضمون أى الخطوات التى يتبعها الباحث ىف هذه 

الطريقة التى تعتمد إىل حد كبري عىل تبنى وانتقاء إجراءات منهجية متعددة ، كطرق 

انتقاء العينات وتكميم بيانات التحليل ، واستخدام أساليب الثبات والصدق وغريها 

 حليل من اإلجراءات التى تسري فيها عملية الت

  



99 

 

غري أن تحليل املضمون يواجه إىل جانب املشكالت املنهجية املرتبطة بالوسائل 

  validity، والصدق   Generalizationوالتعميم   samplingالكمية مثل املعاينة 

، فإن  reliabilityوالثبات    especially external validityوخاصة الصدق الظاهرى

 ينتزع املعنى أو املحتوى املكتوب داخل النص املكتوب.تحليل املضمون غري قادر أن 

Content analysis  has been unable to capture the context uithin which 

a written text has meaning  

 ومـع هـذا فـإن تحـليل املضمـون يقـوم بتـحليـل مجريـات القصة 

narrative   الحبكة(plot  ة ،واألجراء املجازى األد ى ومدى ودالالت األلفاظ املباور

هذا وتشتمل إجراءات تحليل املضمون أربع  (1) االرتباط بني النص والخربة أو املعرفة

 خطوات أساسية عىل النحو التاىل:

 اختيار مادة التحليل -)أ(

تختلف مادة التحليل املراد تحليل مضمونها حسب نوع املشكلة أو الظاهرة 

املراد دراستها ، فقد يتخري الباحث مجموعة من الصحف أو الكتب أو الخطابات أو 

املحارضات أو األفالم ، أو السري الشخصية ليقوم بتحليلها، ويتم هذا التحليل وفق خطة 

 ث ىف العلوم االجتامعية. مرسومة ال تختلف كثرياً عن خطط البح

 )ب(عينة مادة التحليل

واختيار مادة التحليل قد يكون أما بواسطة الحرص الشامل أو اختيار عينة 

زمنية حسب حجم املادة ،أهداف  البحث ، وتسمى هذه العينة بتسميات مختلفة فقد 

تسمى بعينات املصادر ،وعينات املساحة وعينات الزمن . لكن هدف التحليل ومصدره 

لتحليل ، فمثاًل إذا حدد الباحث موقف يلعبان دوراً مهامً  ىف تحديد أسلوب عينه ا

الصحف املرصية من مختلف القيم املرتبطة بالعمل إزاء حقبة االنفتا  االقتصادى ىف 

 السبعينيات باستخدام تحليل مضمون تلك الصحف ، 
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وملا كانت  قيم العمل تتصل وتتداخل مع كل جوانب النشاط اإلنساىن عىل 

 ن تحديد موقف  الصحف تقتىض تحليل كل املضامنياملستويني الفردى واملجتمعى، فإ

املتعلقة بتلك القيم  عىل أن تحليل كل املضامني املتعلقة بقيم العمل ىف كل الصحف 

املرصية طول فرتة السبعينات يعد أمراً غري ممكناً إنسانياً إذا أخذنا ىف االعتبار إمكانيات  

ة( من الصحف املرصية ، فمثال ظروف البحث وحدوده ،ولهذا قد يختار الباحث )عين

صحيفة قومية وأخرى معارضة  خالل فرتة السبعينات ، ثم يختار مادة لتكون  موضوعاً 

للتحليل ولتكن ) مادة الرأى( ثم يختار  )ستة ( شهور أو سنة أو أكرث تبعاً إلمكانيات 

 البحث وظروفه .

 )جـ( وحدات تحليل املضمون

تصال التى ميكن إخضاعها للتحليل ويقصد بها الجوانب األساسية لال 

،وتستخدم لتحليل محتوى مادة االتصال خمس وحدات أساسية هى الكلمة أى  الرمز 

( والشخصية والتى قد Plot، واملوضوع أى الفكرة التى تدور حول مشكلة. معينة )

تكون خيالية  واملفردة أى الوحدة الطبيعية التى يستخدمها منتج املادة وقد تكون 

اً أو مقاالً  أو قصة أو حديثاً أو برنامجاً إذاعيا. ومقاييس الزمن واملساحة وهى كتاب

عبارة عن تقسيامت مادية مثل عدد األعمدة أو عدد السطور أو الصفحات أو الزمن 

ىف الربنامج اإلذاعى أو وحدات الطول ىف األفالم ونعرض لهذه الوحدات عىل النحو 

 -التاىل :

 وحدة الكلمة : -0

كلمة هى أصغر وحدة تستخدم ىف تحليل املضمون ، وقد  تشري الكلمة إىل وال

معنى رمزى معني ، كام قد تتحدد عن طريق بعض املصطلحات أو املفهومات التى 

تعطيها معنى خاص ، وتستخدم هذه الوحدة ىف التحليل األد ى بشكل أساىس وعندما 

ود يسجل فيها تكرارات ور  تستخدم الكلمة كوحدة للتحليل فإن الباحث يضع قوائم

 الفئات املختارة عن املادة موضوع التحليل.
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 وحدة املضمون : -0

ويقصد بها الوقوف عىل العبارات أو األفكار الخاصة مبسالة معينة، ويعترب 

 املوضوع أهم وحدات تحليل املضمون عند دراسة اآلثار الناجمة عن االتصال .

 وحدة الشخصية :-3

نوعية وسامت الشخصية الرئيسية التى ترد ىف العمل األد ى  ويقصد بها تحديد

 بصفة خاصة ، وقد تكون الشخصية خيالية كام قد تكون حقيقية.

 وحدة املفردة:-0

ويقصد بها وسيلة االتصال نفسها فقد تكون كتاباً، أو مقاال أو قصة أو حديثاً  

 إذاعياً أو برنامجاً أو خطاباً.

 وحدة املساحة والزمن-5

يقصد بها تقسيم املضمون تقسيامت مادية سواء بالنسبة ملواد االتصال و 

املرئية قبل األعمدة وعدد السطور وعدد الصفحات أو املسموعة مثل عدد الدقائق 

التى يستغرقها برنامجاً معيناً ، أو املرئية املسموعة  مثل طول الفيلم ومدة إذاعة 

 .(7)برنامجاً تلفزيونيا 

 ضمون :فئات تحليل امل-د

إن بناء فئات التحليل تقتىض أن تكون وثيقة الصلة بهذه البحث بحيث تكون 

وأن تكون كذلك طيعة أو سهلة القيادة  functional categoriesفئات وظيفية 

mange able   مبعنى أن تكون محددة تحديداً واضحا ، ومحدودة بحيث ميكن

امء املناهج أن استامرة التحليل السيطرة عليها من جانب املحللني لها. لذا يرى عل

 الطبيعة هى التى يرتاو  عدد فئاتها ما بني خمس وعرش فئات.

لذا يعتمد تحليل املضمون ىف دقته عىل فئات التحليل ، فكام يقول هوايت 

أن فئات التحليل نصف الطريق إىل الحقيقة ، لكن يجدر اإلشارة هنا أنه  Headهيد 

ن  وشكله ، فعادة ما يثار بالنسبة للامدة سؤال ماذا يجب التفرقة بني مادة املضمو 

 ؟قيل .
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 ىف حني أنه بالنسبة للشكل يثار سؤال كيف قيل؟

ومع أن الحدود بني هذين النوعني من الفئات ليست حدوداً قاطعة أو فاصلة  

متاماً ، فإنها يجب ان تكون ىف حسبان الباحث عندما يرشع ىف تحليل مادته ،وقبل أن 

 لهام يجدر بنا أن نشري إىل أن مثة إجرائني ألعداد فئات التحليل:نعرض 

 . prioriاألول إجراء قبىل * 

 .porterioriالثاىن إجراء بعدى  * 

واألجراء األول إجراء بسيط سهل التحقيق أما الثاىن فهو أجراء أكرث دقة ،وىف 

 ملادة ومن املفيدالواقع أن أحد اإلجرائيني يعتمد عىل الهدف من الدراسة وطبيعة ا

استخدام اإلجرائيني معاً، واألجراء الثاىن يحدث بعد أن يستطلع الباحث مادته ويربز 

ماضيها من أفكار أو موضوعات ولذا يجب مراعاة القواعد املنهجية  واملوضوعية ىف 

 -إعداد هذه الفئات:

 تى يكون ىفأن تكون وحدات الفئات معرفة تعريفاً جامعاً مانعاً بقدر اإلمكان ح -أ

 اإلمكان استخدامها مرة أخرى.

 أن املحلل ليس حراً ىف اختيار ما يروق له أو ما يجد هوى ىف نفسه  -ب

 ولكن عليه أن يصنف كل املادة ذات الداللة ىف العينة. من مناذج فئات                

 -ما يىل :(2)التحليل    

 فئات ماذا قيل ؟ -0

ويندرج تحت هذه الفئة عرشة فئات ، لكن ليس من الرضورى االلتزام بها 

التزاماً حرفياً فهناك مرونة ىف استخدام هذه الفئات طبقا ملوضوع البحث وأهدافه ومن 

 :هذه الفئات 

أوال : فئة موضوع االتصال وهى فئة عادة تتعلق باملوضوع الذى تدور حوله مادة 

 االتصال .

 اتجاه مضمون االتصال تتمثل ىف التعرف عىل وجهة نظر منتج مادة االتصال.ثانيا: فئة 
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ثالثا: فئة املعايري التى تطبق عىل مضمون االتصال وهى تتعلق  باملعايري التى يضعها 

الباحث للحكم عىل مادة االتصال وعادة ما يلجأ الباحث إىل وضع مقياس 

 كمى يصنف وفقا له االتجاهات املختلفة. 

 عا:فئة القيم وهى تتعلق بالوقوف عىل القيم التى تتضمنها مادة االتصال.راب

خامسا: فئة طرق تحقيق الغايات وهى تحدد الطرق التى تستخدم لتحقيق الغايات 

 داخل املضمون.

.. …سادسا: فئة السامت ىف املادة كالسن والجنس واملهنة وبعض الخصائص النفسية

 الخ.

ق بتحديد األشخاص الذين يقومون باألدوار األساسية ىف قصة سابعاً : فئة الفاعل وتتعل

 أو رواية .

ثامنا: فئة املرجع ويقصد بها تحديد الشخص أو الجامعة التى تساق التعبريات عىل 

 لسانها .

 تاسعاً: فئة املكان وهى تتعلق بتحديد املكان الذى تصدر فيه مادة االتصال 

 التى توجه إليها مادة االتصال.عاوراً : فئة املخاطبني أى الجامعات 

 (فئات كيف قيل ؟0)

 -وهى تضمن فئات كثرية منها ما يىل:

أوال: فئة شكل أنواع االتصال فإذا كان مصدر التحليل كتباً مثالً يصنف شكلها إىل روائية 

 وغري روائية .

ثانيا : فئة الشكل الذى يتخذه املوضوع بقصد الكشف عن شكل العبارات التى ترد ىف 

 املضمون وهل هى تعرب عن حقائق أو أماىن.

ثالثا: فئة التعبري ويطلق عليها الفئة االنفعالية وهى تتعلق بقياس مدى االنفعال الذى 

 يظهر ىف املضمون .

رابعا: فئة الوسيلة ويقصد بها الوسيلة التى يتبعها املضمون كالتقييم أو االستشهاد 

 مبصادر معينة.
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دة التحليل وعينتها ووحدات وفئات التحليل ينبغى وبعد أن يحدد الباحث ما

تصنيف محتوى االتصال بطريقة منظمة ، وموضوعية ، وبطريقة كمية وذلك من خالل 

ترجمة الفئات إىل أرقام وذلك عن طريق رصد تكرار الفئات املختلفة ، كام البد لتحليل 

احث د أن يحصل البمن توفر صفة الثبات أى الب –املحتويات باعتبارها أداة علمية 

عىل نفس النتائج لنفس التحليل حتى لو اختلف املحلل أو تفاوت الزمن  الذى يتم 

 فيها التحليل .

وهناك نوعان من االتفاق البـد أن يتوافـر فـى االستخـدام السليــم ألسلوب 

 .(02)تحليل املحتوى هام

ن يصل كانوا مختلفني ، مبعنى أ االتفاق بني املحللني أو املرمزين للبيانات حتى لو  -أ

 املحللون املختلفون لنفس النتائج عندما يستخدمون نفس وحدات التحليل.

 االتفاق بني املحلل ونفسه ىف فرتتني زمنيتني متفاوتتني ، مبعنى أن املحلل أو مجموعة -ب

يحصل عىل نفس  النتائج عند استخدام نفس  –كل عىل انفراد –من املحليني 

 نفس املحتويات ىف فرتات زمنية متفاوتة .الوحدات  ل

 (مناذج واقعية لتحيل املضمون :5)

النموذج األول : دراسة عن وسائل األعالم والتحول ىف قيم العمل ىف املجتمع 

م متبعاً طريقة تحليل 0225القطرى ، قام بها محمد عرفه  بدراسة قيم العمل ىف عام 

قدين من الزمان امتدت من بداية السبعينات املضمون لوسائل األعالم القطرية خالل ع

إىل أواخر الثامنينات عىل عينة ممثلة من وسيلتني من وسائل األعالم أحدهام جريدة 

قومية وهى جريدة الراية وأخرى وسيلة إلكرتونية ،ومنها تم سحب عينة زمنية لعقدى 

ية اليومية الراالسبعينات والثامنينات ، وفيام يتعلق بعينه الوسائل اختريت جريدة 

لتكون ممثلة لوسائل األعالم املطبوعة ، وتم اختيار مادة الرأى )املقال( لتكون موضعاً 

للتحليل دون غريها من محتويات الصحيفة وفنون تحريرها ، وقد وصلت األعداد التى 

 عدداً. 033تم تحليل مضمون مادة الرأى حواىل 

  



105 

 

يات عىل التليفزيون ، وضمن محتو أما عينة الوسائل اإللكرتونية فقد اقترصت

 -التليفزيون تم اختيار قالب الدراما التليفزيونية عىل أساس عدة اعتبارات :

أن كل محتويات التليفزيون تقريبا تعليمية وترفيهية وبالتاىل فهو يعمل كمصدر  -أ

 للمعلومات حول العامل االجتامعى الذى يحيط باملشاهد.

يؤثر عىل مشاهديه من خالل  منوذج التقطري وهى عملية  أن التليفزيون غالباً ما -ب

 التقديم التدريجى والقيمى للرسائل بشكل متكرر ومنتظم.

أكرث مواد أو  –أن دراما التليفزيون هى كام تشري العديد من البحوث العلمية  -جـ

محتويات التلفزيون التى يتعرض لها الجمهور ويفضلها ، ولهذا كان  من املنطقى 

 ل مضمونها.تحلي

وقد بلغ مجمل اإلنتاج املحىل  من الدراما التليفزيونية خالل العقدين محل 

الدراسة ثالثة وسبعني عماًل ما بني متثيليه ومسلسل ، وما بني مسلسل تاريخى 

وأسطورى واجتامعى، سواء ىف ذلك املسلسل الجاد  أو املسلسل القائم عىل كوميديا 

ني ميثالن هذين العقدين  األول وهو مسلسل " أقدار املوقف، وقد تم  اختيار مسلسل

وتم اختياره عشوائياً ليمثل عقد السبعينات ، ومسلسل "فايز التوش واختري عشوائيا 

 ليمثل عقد الثامنينات .

 .أما عن بناء فئات التحليل -

فقد استخدمت الدراسة تحليل مضمون مادة الرأى ىف صحيفة الراية )كوحدة للتحليل (  -

 لك باستخدام ست فئات أساسية هى:وذ

فئة ماذا -0فئة املساحة     -3 فئة نوع املقال       -0فئة تاريخ العدد         -0 

 -قيل وتشمل مثاىن فئات فرعية هى:

فئة الدافع لإلنجاز ، وفئـة االندمـاج فـى العمـل، وفئـة القيمــة االجتامعية 

ات وفئة القيمة الذاتية  للعمل ) العمل وتقدير  للعمل ، وفئة القيمة االقتصادية للعمل ،

الذات( وفئة القيمة األخالقية للعمل، فئة معيار تفضيل نوع العمل وفئة القيمة 

 املجتمعية للعمل وفئة أسلوب التناول  
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وتشمل فئتني فرعينت هام الوضو  أو الرصاحة والضمنية وأخرياً فئة 

املنطقية ، واالستامالت العاطفية  واالستامالت االستامرات ، وتشمل االستامالت 

 املنطقية / العاطفية وفئة فرعية أخرى هى فئة / غري محدد(.

أما تحليل مضمون الدراما التليفزيونية فقد استخدمت )الحلقة( كوحدة 

للتحليل، وتم بناء أربع فئات رئيسية اتبع ىف بنائها نفس االعتبارات التى بنيت عىل 

( فئة 0( فئة تاريخ اإلذاعة ، )0تحليل مادة الرأى فهذه الفئات هى: )أساسها فئات 

( فئة الشخصية املحورية وتشمل ثالث فئات فرعية تعمل وال تعمل 3رقم الحلقة ، )

داخل كل فئة فرعية فئتان فرعيتان أخريان هام، موضع تقدير أوال تحظى بالتقدير ثم 

 فئة عدد املشاهدين.

وتشمل أربع فئات، العمل وتقدير الذات،والعمل واالنتامء  ( وفئة مضمون الحوار0)

والعمل والعائد االقتصادى ، ثم العمل والعائد االجتامعى ولكل فئة من هذه 

 الفئات ثالث فئات فرعية هى، رصيح، ضمنى ، وغري محدد.

وباعتبار أن تحليل املضمون  Reliability of codingأما عن ثبات الرتميز  

نتظم وموضوعى ملحتوى مادة الرأى املتعلقة بقيم العمل ىف صحيفة هو وصف كمى م

الراية ، ومحتوى الدراما التليفزيونية ىف هذا املجال ، فقد اهتمت الدراسة بتحقيق 

ثبات عملية الرتميز ، واملقصود بالثبات هو اتساق عملية ، تصنيف كل املحتوى ىف 

مناسب من األنفاق من خالل  الفئات التى تم تصميمها . وقد تم تحقيق مستوى

التعريف الدقيق للفئات ، ومراجعة تعريفات الفئات مع القامئني بالرتميز ، وتدريب 

وقد وصلت درجات االتفاق بني الباحثني  Reliabilityالقامئني بالرتميز ،واختبار الثبات  

 (.%022(، )%73( ، )%23( ، )%22لغالبية الفئات )
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ين ىف األهمية النسبية للقيم حيث ارتفعت بعض وقد كشفت الدراسة التبا

القيم الخاصة بالدافعية لإلنجاز ، ىف التسعينات بينام تراجعت ىف الثامنينات، كام تتمتع 

القيم الخاصة بالفخر بالعمل  واالعتزاز بالعمل، وحب العمل مبراتب نسبية تاليه 

حليل املضمون لنتائج الخاصة بتلإلنجاز مع ثباتها ىف حقبتى السبعينات والثامنينات أما ا

للتليفزيون ) الدراما(  فقد أوضحت أن الدراما التليفزيونية املنتجة  محليا والتى إذيعت 

خالل السبعينات عىل قيم ال ىف مضمون تفاعالتها  الدرامية وال ىف تصوير شخصياتها 

ىف خالل عمل و املحورية ومل تعط النتائج أى إشارات للتأكد عىل القيمة االقتصادية لل

 واضح لتغري–قيد التحليل  -الثامنينات فقد تعرض مضمون الدراما التليفزيونية  

وملموس فيام يتعلق بقيم العمل حيث احتلت القيمة االقتصادية الرتبة النسبية األعىل 

عىل سلم  القيم وتساوت رتبة قيمة الفخر واالعتزاز بالعمل مع رتبة القيمة االقتصادية 

 .(00)نسبة التكرارات ذاتها فحصلت عىل

كنموذج لدراسة  narrativesالنموذج الثاىن: وهى دراسة ملضمون القصص 

األدب ىف علم االجتامع وهى دراسة عن منوذج السلوك ىف األدب ىف عهد ستالني قام 

بهذه الدراسة ) بول هوالند( عىل موضوعات أساسية تضمنتها رسالته ىف الدكتوراه عام 

هذا البحث إىل توضيح العالقة بني التنشئة السياسية ىف املجتمع وعلم ، ويهدف 0213

االجتامع وذلك عن طريق دراسة القيم الرسمية ، ويقصد بها القيم التى تريد الدولة 

أن تغرسها ىف مواطنيها متشياً مع األهداف السياسية ومتت الدراسة بعد تركيز الباحث 

أى نفس العام  0253 – 0232شور فيام عامى بصفة أساسية عىل األدب السوفيتى املن

 -الذى توىف فيه ستالني وتنطلق الدراسة من فرضني أساسني هام:

 تعمل الوظيفة األدبية عىل تحريك الجامهري سياسيا واجتامعيا . -0

 أن مناذج السلوك ىف األدب تعكس صوراً للسلوك الواقعى مجال البحث والعينة. -0

وسائل الضبط ىف مجتمعني هام املجتمع السوفيتى  يعد البحث محاولة لدراسة

واملجتمع املجرى ،وذلك من خالل األدب املطبوع واملنشور ، وقد تم اختيار األعامل 

 -األدبية بناء عىل ثالثة محكات  وصفها الباحث هى:
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 تقدير الحكام لكتاب معينني ىف كل من املجتمعني. -أ

خاص باألدباء أو جمعية أدبية  تساعد السياسة عضوية الكاتب أو األديب ىف اتحاد  -ب

 القامئة.

التقاء الذين يقومون بأنواع مختلفة من النقد تستهدف ىف جوهرها تدعيم السياسة -جـ

 القامئة.

كام حرص الباحث عىل أن تكون عينه بحثه ممثلة لألعامل األدبية سواء لألدباء 

القصص التى تصور حياه املزارع أو للقطاعات التى كتب األدباء عنها ، أعنى مثال 

واملصانع والجامعات وغريها. وقد استخدم الباحث تحليل املضمون بالرتكيز عىل بطل 

الرواية ووضع نوعني من الشخصيات ، شخصية إيجابية تعرض من خالل سلوكها للقيم 

الرسمية التى يرغب فيه الحاكم ، والنمط الثاىن فهو شخصية البطل السلبى وهو الذى 

هام نناهض القيم الرسمية، ولقد نجح البحث ىف ربط األدب باملجتمع، وتوضيح ما بيي

من عالقة من خالل دراسته للتنشئة السياسية التى تتضمنها الكتابات  األدبية بأشكالها 

املختلفة إال أن البحث قد وجه إليه نقد فيام  يتعلق بالقصور ىف توضيح املفاهيم التى 

املقصود بالتنشئة والسياسة ، والقيم الرسمية فضال عن إغفاله استخدمها مثل ما هو 

 .(00)لألدوار الثانوية حيث ركز عىل شخصية البطل وحده
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 املقدمة:

تشهد املجتمعات اإلنسانية باختالف أنظمتها شكالً أو أخر من أشكال الفساد عيل مر   

العصور ، فهو كمفاهيم الخري والرش مرتبط بطبيعة  بني اإلنسان  ، يف أي مجتمع من 

املجتمعات ، لذا فقد أصبحت ظاهرة الفساد محور اهتامم مؤسسات أكادميية مختلفة  ، 

فلقد برزت ظاهرة الفساد اإلداري يف اآلونة األخرية نتيجة وتخصصات علمية متباينة ،

التغريات املفاجئة التي مير بها املجتمع املرصي ، تلك التغريات التي اتسمت يف ظل 

متغريات العوملة بعدم االتساق واالختالل ، مام انعكست آثارها املتعددة عيل اختالل 

إطار   ، فلم تعد هذه األبنية تعمل يفالبناء االجتامعي واالقتصادي والسيايس والثقايف

تفاعيل متناغم بحيث تحقق التامسك والتكامل االجتامعي ، ومن ثم ظهرت أشكال 

عديدة من الفساد من أخطرها تفيش ظاهرة الفساد اإلداري واخرتاقها لجوانب النسيج 

 يفاالجتامعي والسيايس واإلداري للمجتمع املرصي ، وتكمن خطورة الفساد اإلداري 

تعدد أهدافه وصوره ، فمن حيث األهداف فهي إما تحقق مآرب شخصية لفرد أو 

جامعة أو أنها أسلوب لرضب االقتصاد املرصي من خالل تخريب قطاع اإلنتاج  وتبديد 

الفائض االقتصادي .فضالً عن اآلثار السلبية العديدة عيل الصعيد االجتامعي من خالل 

ة ، ممهد للصعود االجتامعي الزائف لبعض القوي أن الفساد اإلداري معوق للمشارك

دون إضافات حقيقية لإلنتاج  ، مخرب للوعي الوطني ومزيف له ، مساهم يف أحداث 

االغرتاب  السيايس واالجتامعي ، مكرس لالستغالل السيايس واالقتصادي ، بعبارة موجزة 

د.كام وإنتاجاً ، وتوزيعاً للعائ يعد الفساد اإلداري معوقاً لعملية التنمية متويالً ، وإدارة ،

أن الفساد يطر  أثار معنوية يف املجتمع ذات طابع سلبي ، فمن الخطورة مبكان أن 

ًً اجتامعياً مقبوالً أو مرشوعاً باعتباره "شطارة"  يصبح الفساد أو بعض مامرساته سلوكاً

فاهيم ه املأو معرفة من أين تؤكل الكتف ، وأن النبي قد قبل الهدية فانتشار مثل هذ

يهدد التامسك القيمي واألخالقي ، وميكن أن يقود املجتمع إيل حالة من حاالت األنومية 

التي تتضمن اهتزاز املعاير املنظمة للسلوك االجتامعي والضابطة له وفقدان مصدر 

 (0)تضامنه الداخيل .
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ونتيجة  لهذه الخطورة املدمرة للفساد تكلفة اجتامعية واقتصادية عالية تتمثل يف   

انخفاض معدالت الكفاءة يف تخصيص املوارد االقتصادية ، وإعاقة عملية 

املستدامة.واختالل العدالة التوزيعية للدخل القومي ، خاصة وأن غالبية مامرسات 

 (0)عامل العام.الفساد ترتبط بالقطاع الحكومي وقطاع األ 

ومن هنا فقد جاءت أهمية دراسة هذا املوضوع ومحاولة تقديم إطاللة تحليلية   

تفسريية تلقي الضوء عيل األبعاد املتعددة لظاهرة الفساد اإلداري يف املجتمع املرصي ، 

 وطر  القضايا املختلفة التي يثريها املوضوع .

 هدف البحث وتساؤالته: 

نة إيل تحليل مضمون بعض الصحف اإلقليمية مبحافظة الغربية تهدف الدراسة الراه   

يف كشف عن مظاهر الفساد اإلداري وأشكاله يف الغدارة املحلية ، وتحديد نوعية 

االهتامم به عن طريق إبراز كافة املعالجات الصحفية لظاهرة الفساد اإلداري ، وأشكاله 

عيل أساس الدور املهم الذي تلعبه  يف اإلدارة املحلية ، وتحديد نوعية االهتامم به ،

الصحافة اإلقليمية يف كشف عن ماهية الفساد ، وصوره املتعددة ، ومشاكله املتباينة ، 

وخلق وعي جامهريي ضده ، باإلضافة إيل استطالع آراء بعض القيادات التنفيذية 

 قوالشعبية يف الوعي بأسباب ظاهرة الفساد اإلداري واآلثار الناجمة عنه ، وطر 

مكافحته أو التقليل من حدته ، وعيل أساس هذا تتبلور مشكلة البحث وأهدافه يف 

 -التساؤالت التالية:

التساؤل األول: هل تبني الصحافة اإلقليمية التصور املطلوب للجمهور عن ظاهرة 

الفساد اإلداري يف إقليم وسط الدلتا ، وهي األهمية النسبية التي أولتها كل صحيفة 

 رة؟لهذه الظاه

 التساؤل الثاين: ما صور الفساد اإلداري ، وأمناطه كام تعكسها الصحافة اإلقليمية؟

التساؤل الثالث: ما أساليب الصحافة اإلقليمية التي استخدمها يف إبراز ظاهرة الفساد 

 اإلداري والتي قصدت من ورائها تشكيل وعي الجمهور ضدها؟
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ثار ذية والشعبية بأسباب الفساد اإلداري ، واآل التساؤل الرابع: ما تصور القيادات التنفي

 الناجمة عنه وسبل مواجهته؟

ومن أجل التحقق من هذه التساؤالت البد من التسلح بإطار نظري يلقي الضوء عيل   

التصور السوسيولوجي لظاهرة الفساد مفهوماً وتحليالً والتناول العام له يف هذه 

 البنايئ له.الدراسة فضالً عن التحليل التاريخي و 

 -تناول الدراسة مفهومني أساسني بإيجاز وهام:    

 مفهوم الصحافة اإلقليمية. -أ

لقد أشارت الكتابات اإلعالمية حول الصحافة اإلقليمية إيل أكرث من مسمي منها   

الصحافة اإلقليمية ، والصحافة املحلية ، والصحافة الجهوية ، وصحافة امللحقات 

مي واحد هو الصحف التي تصدر يف إقليم جغرايف  يف وكلها مفردات تدل عيل مس

داخل الوطن الواحد ، وقد تصدر الصحيفة أحياناً يف طرف من اإلقليم يف الجغرايف ، 

وبالتايل رمبا تكون الجغرافيا البرشية )السكانية( هي األساس األكرث دقة يف تحديد 

ه هو ري يف إقليم أوجمعني الصحافة اإلقليمية ، وذلك ألن التجمع السكاين الحضا

 (3)النبع الذي ينبثق منه اإلعالم اإلقليمي وهو السوق لهذا اإلعالم أيضاً.

وعيل هذا فالصحافة اإلقليمية تتسم بالتوجه أو إقليم معني داخل الوطن الواحد   

بهدف تغطية شئون املنطقة أو اإلقليم واهتاممات جمهورها إيل جانب اهتامم 

 عام 

 يا القومية والعاملية الهامة .  بتغطية بعض القضا

 مفهوم الفساد اإلداري :    -ب 

ميكن تعريف الفساد اإلداري عيل نحو أكرث دقة يف ضوء تعريف مفهوم الفساد 

          . ًً  بوصفه املفهوم األكرث شموالً

فالفساد يف اللغة العربية يعني التلف والعطب واالضطراب وإلحاق الرضر    

   (0)باآلخرين .
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بينام يعني يف اللغة اإلنجليزية تدهور التكامل والفضيلة ومبادئ األخالق وأيضاً مبعني 

 Bribe.(5)الرشوة 

وهذا يعني أن الفساد لغوياً يعني اإلتالف وإلحاق الرضر واألذى باآلخرين وإذا   

تخطينا املفهوم اللغوي للفساد نالحظ أن التعريفات التي تناولت مفهوم الفساد عديدة 

ومتنوعة ، وتختلف من باحث وآخر ، ورمبا يرجع ذلك إيل الفساد مفهوم مركب ومطاط ، 

ويتضمن أبعاداً متشابكة ، كام أن هذا املفهوم يختلف من عرص إيل آخر ، ومن مكان 

إيل آخر ، حيث تختلف النظرة إيل السلوك الذي تنطبق عليه خاصية الفساد طبقاً 

اماً عيل سبيل املثال رمبا ينظر إليها عيل النحو مختلف مت لداللته ، فاملحسوبية واملحاباة

يف املجتمعات التي بها التزامات قريبة بصورة أقل أو أكرث انتشاراً ، فضالً عن صعوبة 

وضع معايري عامة تنطبق عيل ظاهرة الفساد يف كل املجتمعات ، ألن املعايري االجتامعية 

 إنها قد تكون متعارضة  يف جوانب أخري يفوالقانونية إذا انطبقت يف بعض الجوانب ف

عديد من الدول واألمم املختلفة ، ولذا يتطلب تحديد معني الفساد قدراً كبرياً من 

الحذر ودرجة عالية من الوعي والتمييز خاصة يف ظل األبعاد الجديدة التي يتضمنها 

  (1)الفساد يف ظل عملية العوملة.

ية لفساد ميكن التميز بني ثالث اتجاهات من الناحوباستعراض التعريفات املختلفة ل  

 -التحليلية عيل النحو التايل:

 االتجاه األول:

الفساد كإساءة استخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية .ويري أصحاب    

هذا االتجاه أن الفساد هو وسيلة الستخدام الوظيفة العامة من أجل تحقيق منفعة 

د مادي أو معنوي من خالل انتهاك القواعد الرسمية ، ويندرج ذاتية سواء يف شكل عائ

الذي عرف الفساد بأنه استخدام السلطة العامة  Claphanتحت هذا االتجاه تعريف 

من أجل تحقيق أهداف خاصة وأكد أن تحديد هذا املفهوم يعتمد أساساً عيل رضورة 

يل للسلطة العقالنية عند التميز  بني ما هو عام وما هو خاص يف إطار النموذج املثا

 (7)ماكس فيرب.
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للفساد بأنه استخدام الوظيفة العامة  Kuperويأيت يف هذا اإلطار تعريف كوبر   

 Clarkوتعريف مايكل كالرك  (2)والسلطة للحصول عيل مكاسب بطريقة غري ورعية. 

 (2)وية. ئللفساد بأنه إساءة استعامل الوظيفة اإلدارية للحصول عيل منافع شخصية أو ف

للفساد بأنه سلوك يخرج عن نطاق مهام الوظيفة العامة  Brooksوأخرياً بر وكس 

 (02)بهدف الحصول عيل منافع خاصة.

 االتجاه الثاين:

الفساد كانتهاك للمعايري الرسمية والخروج عن املصلحة العامة . ويركز هذا االتجاه   

ية ي ينتهك القواعد القانونية الرسمعيل أن السلوك املنطوي عيل الفساد هو السلوك الذ

من أبراز املعربين هن  Manhiemالتي يفرضها عيل مواطنيه ويعترب جارول مانهايم 

 هذا االتجاه القانوين باعتباره البديل األكرث قبوالً .

والذي يري أن الفساد هو السلوك املنحرف عن الواجبات والقواعد الرسمية للدور   

 (00)معني( لتحقيق مكاسب شخصية أو عائلية أو شللية . العام )سواء منتخب أو

للفساد بأنه سلوك املوظف العام الذي ينحرف   Huntingtonوتعريف هينتنجتون 

 (00)عن القواعد القانونية السائد بهدف تحقيق منفعة ذاتية .

ورغم أهمية هذا النوع من التعريفات للفساد إال أنه ليس من الرضورة أن كل أشكال   

الفساد تعرب عن الخروج عن القواعد القانونية ال إنه من الصعب وضع معايري عامة 

 (03)للسلوك املقبول خاصة يف الدول األكرث عرضه للتغري االجتامعي والسيايس .

 االتجاه الثالث: الفساد كأوضاع بنائية مختلة :

ينظر هذا االتجاه إيل الفساد باعتباره نتيجة مجموعة من االختالالت  الكامنة يف   

 الهياكل 

االجتامعية واالقتصادية والسياسية للمجتمع ، وعيل هذا األساس يتم الكشف عن 

أسباب الفساد ومظاهره داخل املجتمع ويجب تحليلها داخل البناء االجتامعي الشامل 

 (00)د دولة أو مجتمع قديم أو حديث يخلو متاماً من الفساد.عيل اعتبار أنه ال توج

  



117 

 

ويعرب عن هذا االتجاه تعريف "عبد الباسط  عبد املعطي" للفساد بوصفة أسلوب   

من أساليب االستغالل االجتامعي املصاحب داخل لحيازة القوة الرسمية داخل 

تي تؤثر قات االستغاللية الالتنظيامت اإلدارية ، وهو نتائج لسياق بنايئ قائم عيل العال 

يف صور هذا الفساد ومضموناته وموضوعاته ، وأطرافه التي يستغل فيها دوما من ال 

وهكذا (05)يحوزون القوة والسلطة بجوانبها املختلفة وخاصة االقتصادية والسياسية .

يتضح أن كل اتجاه يركز عيل أحد جوانب مفهوم الفساد دون األخر ، لكن تحديد 

 -الفساد اإلداري ميكن يف مجالني أساسيني هام:مفهوم 

 املجال األول:

األعامل التي تتضمن تحويل األرصدة العامة إيل الرثوة الخاصة للعاملني بالجهاز   

الحكومي مثل االستيالء عيل أرض أو املساكن الدولة والرسقة واالختالس املباور لألموال 

 ت أكرب وبأسعار أقل.العامة أو الحصول عيل السلع العامة بكميا

 املجال الثاين:

األعامل التي يقوم بها العاملون يف الجهاز الحكومي بهدف الحصول عيل مكاسب    

 وثروات 

   (01)خاصة عن طريق الرشاوى والحصول عيل الخدمات العامة .

ويف إطار ذلك ميكن تحديد مفهوم الفساد اإلداري بشكل إجرايئ بأنه "استغالل رجال   

رة والعاملني يف كافة أجهز الدولة ومؤسساتها للسلطات الرسمية املخولة لهم ، اإلدا

واالنحراف بها عن املصالح العامة إيل تحقيق مصالح ذاتية وشخصية بطريقة غري 

 مرشوعية".
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 اإلطار النظري للدراسة:

 تنطق الدراسة من رؤية نظرية تري أن ظاهرة اجتامعية ال ميكن تفسريها بعيداً عن  

السياق االجتامعي ، ومبعزل عن الظواهر االجتامعية األخرى نظراً لتداخلها وتشابكها 

مع غريها من الظواهر االجتامعية األخرى ، وبالتايل فإن الفهم البنايئ الشامل يعد من 

أكرث املحاوالت دقة و مالءمة لتفسري ظاهره متشابكة ومركبة مثل ظاهرة الفساد 

الظاهرة ترتبط بالسياق االجتامعي واالقتصادي الذي تتم فيه ، اإلداري، خاصة وأن هذه 

هو اإلنتاج لسياق بنايئ قائم عيل  –كام يؤكد التحليل النظري  -فالفساد اإلداري 

العالقات االستغاللية املصاحبة لحيازة السلطة الرسمية داخل التنظيامت اإلدارية 

طة وز السلطة من قبل حائزي السلواملؤسسات العامة املختلفة ، حيث يستغل من ال يح

وبالتايل أصبح ينظر إيل  (07)البريوقراطية والسياسية يف إطار البناء االجتامعي الشامل .

الفساد ليس باعتباره شيئاً عرضياً ، عابراً بل كظاهرة اجتامعية متأصلة يف البناء 

املحيل  من مستوياالجتامعي ، كام تغري منظور إدراكه من املستوي الهيكيل )البنايئ( و 

وعيل هذا فقد أشار آرثر لويس أن الشخص  (02)إيل املستوي التنظيم العابر للحدود .

الذي يتقلد منصباً إدارياً أو وزارياً يف الدول النامية تكون لديه فرصة حياته لتكون 

 (02)الرثوة من خالل اللجوء إيل الفساد واستغالل النفوذ.

يف تحليله للفساد اإلداري يف دول جنوب ورق أسيا "بأن  -كام أكد جو نار مريدال   

صارت من الحقائق الثابتة يف األجهزة اإلدارية يف هذه الدول وخاصة   Bribeالرشوة 

الفلبني ، وتايالند ، وإندونيسيا ، والهند ، وباكستان وبورما ، حيث تعاين كل اإلدارات 

والرشكات العامة ومكاتب التصدير وإدارات الرضائب من انتشار  الحكومية  والوكاالت

الرشوة عيل النطاق واسع ، بحيث ميكن القول أنه متى أعطيت السلطة ألي موظف 

 (02)سيكون هناك مجال للرشوة والتي  بدونها ال يسري دوالب العمل اإلداري .
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 فبينام يكون االختالل ومع هذا فأسباب الفساد تختلف من دولة إيل دولة أخرى ،   

الوظيفي للنظام القانوين هو السبب يف مجتمع ما، فإن تحول املجتمع الريفي 

والتقليدي إيل مجتمع القرية العاملية اليوم رمبا يكون السبب الرئييس يف مجتمع أخر ، 

كام أن مفهوم الفساد يختلف من مجتمع ألخر ، فاملامرسات التي ترتبط بتقديم الهدايا 

رم والعالقات الشخصية تختلط بأشكال معينة من الفساد يف بعض املجتمعات ، والك

لذا فالخط الذي يفصل بني السلوك املقبول ثقافياً واجتامعياً من ناحية ، واملحاباة 

Nepotism  لألقارب ، وظاهرة الفساد من ناحية أخرى من الصعب تحديده ، كام أنه

 (00)يحدد بطرق مختلفة يف كل مجتمع .

لكن يري علامء االجتامع أن الفساد اإلداري دليل عيل خلل اجتامعي يعود إيل عوامل    

تاريخية واجتامعية وثقافية تنتج عن التنازع بني جامعات مختلفة ، وقيم مختلفة يف 

املجتمع الواحد ، وتبعاً لذلك فإن الفساد ينمو ويرتعرع كلام زاد الرصاع والتناقض بني 

 (00) املجتمع .القيم املتضاربة يف

وهذا يعني أن الفساد  اإلداري هو نتيجة لفساد أعم وأشمل منه وهو فساد البناء   

االجتامعي ، إذ أن األوضاع االجتامعية واإلدارية واالقتصادية والترشيعية يف املجتمع 

هي التي تخلق ما يسمي بالفساد البريوقراطي ، الذي يستهدف منافع ذاتية بطريقة 

، وبدون وجه حق ، ويف سبيل تحقيق ذلك ميكن أن يؤدي إيل خرق القوانني  غري ورعية

والنظم املعمول بها ، وأهم من ذلك يؤدي إيل اغرتاب أفراد املجتمع ، ويفقدهم الثقة 

يف الحكومة والنظام السيايس بصفة عامة ، بل األخطر من ذلك أن الفساد اإلداري يبدأ 

ع املقاومة والرفض من قبل أفراد املجتمع ، ولكنه ميف الظهور بصورة مسترتة ويقابل ب

مرور الوقت تصبح بعض أشكاله مقبولة من فئات متزايدة من أفراد املجتمع وتدريجياً 

تصبح القيم االجتامعية غري معادية لبعض أشكال وصور الفساد اإلداري ، ويصبح 

  (03)شطارة أو حق مكتسب أو مقابل مرشوع وليس سلوكاً إنحرافياً .
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 Inكالتضخم  –كام يقول جو نار مريدال  –وهذا ما يجعل النظرة العامة إيل الفساد 

flat ion . (00)ال ميكن تجنبه فتكون النتيجة هي التعود عيل انتشاره وعدم االكرتاث به 

خاصة وأن الفساد يُغذي نفسه بنفسه ، ويخلق مناخاً متسعاً من األعامل غري املرشوعة 

ة التنمية ، كام تؤدي العوامل التي ساعدت عيل منو الفساد وانتشاره التي تقوض عملي

يف املايض عيل تحول األنشطة املنتجة إيل رصاعٍ غري منتج عيل املغانم ومبرور الوقت 

يصبح الفساد راسخاً حتى أنه حينام تتحرك الحكومات الحتوائه يف النهاية فإنها تواجه 

  (05)مقاومة شديدة من املفسدين.

كام الحظ بعض العلامء االجتامع إن احتامالت الفساد تتزايد يف املجتمعات التي تكون   

فيها بناء القوة أكرث تركزاً ، خاصة وإن القوة هذا اإلنتاج منطقي لنمط إنتاج قائم عيل 

االستغالل ، ولبناء طبقي قائم عيل الرصع الذي يحسم دوماً يف صالح الطبقات القادرة ، 

آلخر يفرز مثل هذا البناء أمناطاً من االغرتاب السيايس ترتكز يف السلبية ، وعيل الجانب ا

فضالً عن مامرسة وسائل األعالم التى توجهها املصالح الطبقية لكثري من األساليب 

ومن ذلك يتضح أن الفساد اإلداري ميكن يف طبيعة البناء  (01)لتزييف وعي الجمهور .

ات االجتامعية االستغاللية سواء بني حائزي القوة من االجتامعي للدول النامية والعالق

الصفوة ومن ال يحوزون السلطة من أفراد املجتمع أو العالقة االستغاللية ، للمجتمعات 

النامية من قبل الدول اإلمربيالية العاملية من خالل األساليب املختلفة لإلمربيالية يف 

ني ، ظفني والتأثري األيديولوجي من املثقفالتعامل مع الدول النامية مثل رشوة كبار املو 

 (07)والتغلغل يف املؤسسات العلمية والثقافية واإلعالمية .

وترتيباً عيل ذلك فليك نفهم التنوع الهائل لجذور الفساد وصوره وآثاره عيل الدول   

النامية ال بد أن نأخذ يف اعتباراً كالً من العوامل الداخلية التي تتمثل يف القوي 

جتامعية املؤثرة من السياسيني ورجال األعامل وكبار املسئولني يف الخدمة املدنية ، اال 

والعوامل الخارجية املتمثلة يف الرشكات متعددة الجنسية الغربية ، واملنظامت املالية 

 (02)الدولية ؛
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فضالً عن مراعاة أن معظم العاملني يف الدول النامية يرتكزون يف الحكومة والقطاع   

العام اللذان لهام تأثرياً كبرياً عيل حياة الناس فيام يتعلق بتوزيع السلع والخدمات فكلام 

كرب حجم القطاع الحكومي والعام ، واتسعت مجاالتها ازداد امليل نحو الفساد ، كام أن 

زيادة تدخل الدولة يف الحياة االقتصادية يؤدي إيل خلق أمناط متباينة من الفساد 

وهذا بدوره يؤدي إيل بريوقراطية ذات توجهات تعني بالتوزيع ، ال باإلنتاج  (02)اإلداري .

ويف الوقت الذي تضطلع فيه البريوقراطية مبهمة التخطيط بدالً من تركها آللية السوق 

 تبدأ املامرسات الفاسدة يف االزدياد والتكاثر .

ار هذه ويف ضوء خصوصية املجتمع املرصي ، سنحاول يف هذه الدراسة اختب  

األطروحات النظرية وتحديد العوامل الفاعلة والتابعة لظاهرة الفساد اإلداري يف بينة 

 املجتمع املرصي .

 ظاهرة الفساد اإلداري يف ضوء السياق التاريخي والبنايئ""

يف  مجال اهتاممنا بفهم ظاهرة الفساد اإلداري وتطورها يف املجتمع املرصي البد أن   

لظاهرة مرتبط برضورة فهم خلفيتها التاريخية التي تلقي الضوء ندرك أن فهم هذه ا

عيل طبيعة وتغرياته والعوامل املسببة له ، كام أن هذه الظاهرة مرتبطة بطبيعة النظام 

القائم يف كل مرحلة تاريخية ، وإن تباينت أشكالها من مرحلة إيل أخري ، كام أن دراسة 

عدم النظر إيل أي نظام سيايس حسب مظهره  الفساد كام يقول مانهايم ترتبط برضورة

الخارجي ، فالفساد ميكن رؤيته أو مالحظته باعتباره نظاماً سياسياً غري رسمي له 

طبيعته الخاصة ، وغالباً ما تكون له أسباب وأمناطه ونتائجه املتشابهة يف السياقات 

  (32)السياسية املختلفة.

ع خي يف معالجة ظاهرة الفساد اإلداري يف املجتمووفقاً لذلك التحليل البنايئ والتاري   

 -املرصي خالل ثالث فرتات تاريخية متباينة عيل النحو التايل:
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 (م :0250-0220أوالً :فرتة ما قبل الثورة والتي متتد من )

كانت مرص يف تلك الفرتة ترز  تحت نري االحتالل العسكري الربيطاين ، الذي استمر أكرث 

، أصبحت مرص فيها دولة متخلفة شبة إقطاعية ، اتسم نظلم الحكم من سبعني عاماً 

فيها بالظلم واالستبداد ، حيث متكنت أقلية ضئيلة من اإلقطاعيني والرأسامليني من 

إمكانية السيطرة عيل استمرار هذا النظام االستغاليل ، وأكرث من ذلك فإنهم مل يقفوا 

تعدوها مغاالة يف الفساد ملتجئني إيل عند حدود القوانني التي تحمي مصالحهم  بل 

الرشوة والتهديد ، ومل يكن مثة أمر حكومي ال ميكن التحايل عليه مقابل  مثن ما ، وكان 

يف إمكان ذوو النفوذ يف البالد يحصلوا عيل كل املزايا ، ويفيدوا من كل موقف ، وبالتايل 

ائب ، وكانت الوظائف ظهر التواطوء وظهرت الرشوة يف مسح األرايض ، وجباية الرض 

تباع وتشرتي ، وكان كل موظف يضطهد من يحكمهم ليعوض الثمن الذي دفعه مقابل 

 (30)وظيفته ، ومل يكن من املمكن الحصول عيل أقل الخدمات الحكومية دون رشوة .

مام أدي إيل انتكاس جميع األمور ، فساءت األوضاع االقتصادية وازدادت تدهوراً كام 

الجتامعي ، وازدادت الطبقية وضوحاً فضالً عن اهرتاء األحوال تفسخ النسيج ا

وأن القضايا املثرية للفساد اإلداري كانت عديدة يف تلك الفرتة سواء من  (30)السياسية .

جانب فساد           القصرية ، وسواء اإلدارة واألحزاب من ناحية ، ومن جانب االحتالل 

فيد منه من جانب آخر ، فقد وجدت صوراً عديدة األجنبي ، وبعض رموز اإلقطاع املست

من الفساد السيايس واإلداري ومثال ذلك ما حدث يف األربعينات عندما أصدر )مكرم 

عبيد( الكتاب األسود الذي تضمن صوراً عديدة من الفساد يف املجال استغالل النفوذ 

ثناءات هيالت واستلإلثراء الشخيص واالنتفاع من أمالك الدولة واملحسوبية وإعطاء تس

 ( 33)لألقارب واالستيالء عيل أمالك الدولة .
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 (:0270-0250ثانياً: فرتة الثورة من عام )

توضح الدراسات العلمية التي تناولت حقبة الثورة بالتحليل والتفسري أن إنجازات   

الثورة قد متت بعد قيامها بطريقة سليمة دومنا تحطيم لجهاز الدولة القديم ، ودون 

تصفية البريوقراطية القامئة باستثناء إجراءات اإلصال  الزراعي ، فكام يقول باتريك  أو 

بريان مل تكن لرجال الثورة أيديولوجية محددة حول موضوع التنظيم االقتصادي 

نحو التنمية    Big pushإال أنهم كانوا مندفعني مبا يسمي بالدفعة القوية  (30)املرصي .

مر االقتصاد املرصي مبراحل مختلفة خالل حقبة الثورة ، املرحلة الرسيعة ، لذلك فقد 

( ثم مرحلة االقتصاد 0251-0250األويل وهي مرحلة استمرار الرأساملية الحرة من )

م( التي بدأ التوسع يف نطاق القطاع العام عن طريق إنشاء  0210املوجه حتى عام )

كام شهدت  ال األجنبي ،  مؤسسات عامة     جديدة ،  وتحريم استثامر رأس امل

م( اتجاه حكومة الثورة للتخطيط الشامل 0217م( ، حتى عام )0210الفرتة منم عام )

م( مر 0217وبعد عام ) (35)ملوارد الرثوة الوطنية يف إطار االتجاه نحو االشرتاكية .

االقتصاد املرصي مبرحلة أخري انتقالية تم فيها الرتاجع عن أسلوب التخطيط الشامل 

م( حيث بدأت القيادة 0272وهيمنة القطاع العام لتبدأ مرحلة جديدة من عام )

الحكومية تطر  ما يعرف باالشرتاكية الدميوقراطية التي ال تعرتف بالتأميم أو 

  (31)املصادرة .

ومع أهمية كل اإلنجازات اإليجابية للثورة يف تحديد امللكية الفردية ووضع حد أقيص   

ستغالل والجشع بكل صورة ، ومجانية التعليم بكافة مراحله ، لها ، ومحاربة اال

والتصنيع ، واستصال  األرايض الزراعية ، وحق العمل إال أن مثة نقاطاً أساسية ظلت 

مستمرة مع النظام الثوري رغم تفاوت مراحله بني اقتصاد حر واقتصاد  موجه وآخر 

 -مخطط وميكن إيجازها عيل النحو التايل:
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ء القطاع العام خالل فرتة الثورة والتوسع يف الطريق رأساملية الدولة رغم إنشا .0

 إال أن عالقات اإلنتاج الرأساملية ظلت تحكمه بصورة مستمرة .

تخلف القوانني والترشيعات عن التغريات التي حدثت ألنها مازالت مستمدة  .0

 من مصادر مختلفة أو ظلت عيل ما هي عليه دون تغري .

اعتامد النظام عيل األجهزة البريوقراطية أكرث من اعتامده عيل حزب رسمي  .3

لتحقيق األهداف القومية ، وكان معظم من اعتمد عليهم النظام الثوري من 

 البريوقراطيني القدامى أو من العسكريني مع تفضيل أهل الثقة دوماً.       

 ع صور الفساد اإلداري،ومع أهل الثقة وغيبة أهل الكفاءة عرفت اإلدارة أبش  

واستغالل النفوذ ، وكان نصيب القطاع العام منها أكرث نصيباً ، وبالتايل كانت فرص 

الكسب غري املرشوع ، والتالعب بأموال الدولة مفتوحة أمام كل من أراد أن يغيب 

ضمريه أو يستغل نفوذه نظراً لعدم وجود أي رقيب أو حسيب يوقف من نزيف الفساد 

ي يف جسد الدولة والقطاع العام . ومع سيطرة أهل الثقة يف معرض الخوف الذي استرش 

من أهل الخربة  ظهرت صور عديدة للفساد اإلداري والتي اتخذت شكل املحسوبية ، 

والوساطة، واالنتهازية ، والتحيز يف فرص الرتقي ، وتلقي العموالت ، واختالس األموال 

أتاحها القطاع العام لبعض السامرسة اللبنانيني  العامة ، فلقد بلغ حجم العموالت التي

  (37)(.0212مائة مليون جنية عام )

وإزاء انتشار مامرسات الفساد يف األجهزة اإلدارية بهذه الصورة فلقد بلغت قضايا   

 (32)(.0270( قضية عام )0022االختالس والرسقة أكرث بني )

ة الثورة لكنها كانت إصالحية أكرث والخالصة . أن مثة محاوالت جادة متت خالل حقب  

منها ثورية ، كانت مركزية أكرث منها المركزية ، وكانت سلطوية أكرث منها شعبية مام 

جعلها تشهد صوراً للفساد اإلداري كان من املمكن تداركها ومواجهتها إال أن التغريات 

 دي االسياسية واالقتصادية التي حدثت يف حقبتي االنفتا  واإلصال  االقتص
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قد خلقت العديد من املشكالت الجديدة التي ساعدت عيل تعميق مظاهر الخلل 

البنايئ بشكل أدي إيل استمرار مظاهر مختلفة من الفساد وظهور صور جديدة من 

 الفساد اإلداري ، 

 ثالثاً : فرتة التحويالت االجتامعية املعارصة من االنتفاع إيل اإلصال  االقتصادي :  

املجتمع املرصي يف هذه املرحلة تغريات عميقة عيل كافة املجاالت واألصعدة لقد شهد   

االقتصادية واالجتامعية والسياسية ، لكن هذه التغريات كانت غري متسقة بل هي 

مختلة، حيث ال تتم بشكل متناغم ، وال توجد فروق واضحة يف رسعة التي يتم بها ، 

ا عيل سبيل املثال حدوث عدم اتساق يف املدى الزمني الذي حدث يف املجتمع ، منه

التغري يف املجاالت االجتامعية والثقافية املختلفة ، ومن ثم انبثقت كثري من املشكالت ، 

كام تفاقمت حدة التغريات املختلة عيل الجانب االقتصادي حيث حدث اختالل بني 

دمية والقطاعات الخاملوارد اإلنتاجية واملوارد املالية ، وكذلك بني القطاعات السلعية 

والتوزيعية، وبني الصناعات االستخراجية والتحويلية ، وقد أدي هذا االحتالل 

االقتصادي إيل اختالل يف توزيع دخل الفرد حيث أنقسم مجتمع العاملني إيل غالبية 

ذات دخول محدودة ، ونصيب متدين من الدخل القومي وإيل أقلية ذات دخول مرتفعة 

ولنئ شهد املجتمع املرصي تغرياً مختالً عيل الصعيد االقتصادي  (32)ونصيب مرتفع .

واالجتامعي فلقد خرب أيضاً تغرياً عميقاً عيل مستوي منظومة القيم املنظمة للسلوك ، 

ومن املظاهر الدالة عيل ذلك التغري ، تراجع قيم العمل املنتج أمام قيم الكسب ، 

لرثوة كام سادت الفردية بطريقة جعلت وتدهور قيمة العلم والثقافة أمام الربح وا

ًً مثيل .  (02)مصالح الفرد تعلو عيل مصالح الجامعة واملجتمع بوصفها حلوالً

ويف ظل هذه التغريات التي صاحبت سياسة االنفتا  ، فقد دشنت هذه السياسة    

وسط عاصفة من الشعارات مستندة يف ذلك عيل مغازلة مشاعر الحرمان التي تعانيها 

هري ، وتطلعها نحو حياة أفضل أظهرت للشعب أن االنفتا  سيجري يف بالدنا الجام

مجري اللنب والعسل ، وأغدقت عيل الجامهري وعوداً بالرخاء اآلين ، حاملة لكل مواطن 

 بشائر بتحقيق أحالمه وأمانيه ، 
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وقد خلقت هذه التطلعات واقعاً جديداً وملحة مؤكدة لبعض الفئات يف مامرسة 

يف حرية ويرس ، وانغامس بعض الفئات األخرى يف السلوك الطريف واالستهاليك  نشاطها

واالستفزازي ، وغزو الكامليات واملظهرية ، وظهور عمليات السلب والنهب والفساد ، 

وتراخي قبضة الدولة عن توجيه النشاط االقتصادي ، وهذا إيل الجانب اإلثراء الطفييل 

ي روجت لها بعض الكتابات تحت مفاهيم املغامرين لبعض الفئات ، وهي الظاهرة الت

 (00)واملضاربني ، وأثرياء االنفتا  والقطط السامن .

لكن أخطر ما ترتب عيل هذه التغريات الجديدة هو استرشاء ظاهرة الفساد يف كافة    

أجهزة الدولة اإلدارية والسياسية ، خاصة وأن عملية التنمية يف تلك الفرتة تحتاج يف 

لها املختلفة إيل تعامل بني أجهزة الدولة وبني العديد من املستثمرين املحليني مراح

واألجانب، ووفقاً للغة املصالح يتقايض كبار رجال اإلدارة والحكم ، العمالت والسمرسة 

والرشوة نظري تسهيل اإلجراءات وتخليص األمور ، وبناء عيل ذلك فإن هؤالء 

جهاز الدولة ، ليس ألنهم مغرمون بالفساد واالنحراف املستثمرين ال ميكن أن يتجاهلوا 

وإمنا كل من الحكومة والقطاع العام يؤثران عيل أكرث من نصف اإلنتاج ويلقيان بظلهام 

يف صورة لوائح قوانني تنظيم النشاط االقتصادي عيل كل القطاعات تقريباً . لذلك فإن 

الرثوات الجديدة من ضامن صلة طيبة مع جهاز الدولة كان رضورياً ألصحاب 

 (00)املستثمرين املحلني واألجانب إما لتكوينها أو لتأمينها .

وهذا يتفق مع ما ذهب إليه جونار مريدال يف تأكيده عيل دور املصالح  االقتصادية    

 املحلية 

يف خلق صور التسيب االجتامعي مبا يف ذلك مختلف صور الفساد يف ظل تضافر املصالح 

 الطبقات وتراخي سلطة الدولة أو ما أطلق عليه " الدولة الرخوة " االقتصادية  بني

soft state   التي تقوم عيل تضافر واتحاد املصالح بني املوظفني العموميني عيل مختلف

املستويات ، وبني بعض األفراد والجامعات من أصحاب القوة والنفوذ ، ومامرسة أعامل 

 (03)مختلفة من الفساد .
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آثار تراخي الدولة يف ظل سياسيات التحرر االقتصادي ما شهده املجتمع  ومن أبرز  

املرصي من تفاقم مشكالت عديدة منها عيل سبيل املثال تفاقم أزمة اإلسكان خاصة يف 

ظل تراجع الدولة يف عمليات البناء لإلسكان الشعبي يف مقابل ظهور اإلسكان الفاخر 

انعدمت الثقة يف املدارس الحكومية نظراً للطبقات الطفيلية ، ويف مجال التعليم 

للتدهور الحاد يف مجال التعليم وازدهرت يف مقابل ذلك املدارس الخاصة ومدارس 

اللغات األجنبية التي أصبحت حلامً يراود أولياء األمور ، وتفاقمت حدة الدروس 

الخصوصية ، وعمت كل مراحل التعليم ، مام انعكس ذلك عيل حدوث متايزات 

 (00)عية حادة يف كافة مراحل التعليم .اجتام

والشك أن تفاهم األزمات وتفيش أمناط الفساد هو نتيجة منطقية ملجتمع أصبح فيه   

الربح والرثوة هو املحرك األسايس للمجتمع ، ومن هنا فإن ظاهرة الفساد متثل خطورة 

ؤدي إليه ما ي كبرية عيل املجتمع بصفة عامة ، والحياة االقتصادية بصفة خاصة ، ألن

هذا الفساد من تجاهل العوامل املوضوعية يف تقرير والتعاقدات الكربى يرض مبصالح 

االقتصاد القومي رضراً بالغاً ، هذه باإلضافة إيل أن هذا السلوك املنحرف يؤدي إيل تراكم 

الرثوات غري املرشوعة ، وبالتايل زيادة قدرة رأس املال الحرام يف الضغط عيل املجتمع 

نحو مزيد من االنحراف ، ومزيد من  قدرة وسيطرة وتحكم عنارص هذه املافيا يف مسار 

فضالً عن أن الفساد  (05)املجتمع ومصالحة العليا وفقاً ال هوائها ومصالحها الذاتية .

الذي نتحدث عنه ليس عملية تقاس فقط باألرقام فاملسألة أخطر من كمية األموال 

والت وسمرسة ، إذ أن أخطر ما ينتج عن مامرسات املدفوعة يف شكل رشاوى وعم

الفساد ، واإلفساد هو ذلك الخلل الذي يصيب أخالقيات العمل ، وقيم املجتمع 

وسيادته حالة ذهنية لدي األفراد تربر الفساد وتجد له من الذرائع واملربرات ما يربر 

 (01)استمراره واتساع نطاق مفعوله يف الحياة اليومية املرصية .
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وبالتايل ينترش الفساد يف املجتمع كله وال يقترص غيل الفئات التي أشاعته ، ومام   

يساعد عيل ذلك أيضاً تضييع الحدود الفاصلة بني املال العام والخاص ألن الخلط 

املتعمد بينهام يساعد عيل انهيار كل الضوابط التي تحمي مسرية املجتمع من الفساد ، 

التي تعيل من شأن  الصالح العام ، كام أن املجتمع الفقري الذي وتنهار كل القيم واملثل 

يتعلق بأمناط استهالكية تفوق إمكاناته فيميض وقته الهثاً وراء املال غري مبال بأي شئ 

 (07)آخر ، إمنا يدمر نفسه وينغمس يف براثن الفساد ومضاعفاته .

عادها  ظاهرة الفساد بإبويف الواقع أن تأثري سياسات التحرر االقتصادي عيل تفيش   

املختلفة ، تفرض علينا سؤاالً مهامً البد من طرحه عيل بساط البحث وهو : هل يشكل 

الفساد اإلداري ظاهرة اجتامعية يف املجتمع املرصي يف ظل سياسات التحرر االقتصادي؟ 

أو مبعني آخر هل هناك تزامن بني انتشار مظاهرة الفساد اإلداري وتطبيق سياسات 

 تحرر االقتصادي ؟ال

وقبل الرشوع يف اإلجابة عيل هذا التساؤل ، نحدد يف البداية مفهوم الظاهرة    

 االجتامعية، والفرق بني الظاهرة السوية والظاهرة املرضية ؟

هي عبارة عن رضوب معينة من   –كام يعرفها أميل دوركايم  –فالظاهرة االجتامعية 

السلوك والفكر يتحقق لها االستمرار بحيث تظهر كوقائع اجتامعية متميزة عن الوقائع 

الفردية ومستقلة عنها ، ولكن تكتسب الوقائع الفردية الصفة االجتامعية حينام تتجمع 

واهر ظوتتفاعل لتشكيل صورة لهذا الكيان الواقع خارج الذوات الفردية ، وذلك ألن ال

االجتامعية ليست  نتاجاً لإلدارة اإلنسانية الفردية ، وإمنا هي مبثابة انعكاس لظروف 

 (02)اجتامعية معينة أو رد فعل اجتامعي مسبق .
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ووفقاً لذلك فإن محاولة تفسري الظواهر االجتامعية ، والكشف عن مسبباتها يتم   

ا عن الفروق بني الظاهرة داخل السياق االجتامعي الذي حدثت فيه الظاهرة ، أم

السوية والظاهرة املرضية ، فإنه يتحدد بناء عيل القدرة املحددة من السلوك الذي 

يتالءم مع السياق االجتامعي املحيط ، فإذا خرجت الظاهرة عن منطها املعتاد واملألوف 

رج خبالنظر إيل السياق االجتامعي املحيط فإنها تكون بذلك ظاهرة مرضية وأما إذا مل ت

 (02)عن هذا النمط املألوف فتصبح ظاهرة سوية .

واستنادا إيل ذلك فإن الظاهرة السوية هي تلك التي تتشكل بصورة يعم وجودها    

املجتمع كله ، أما ظاهرة املرضية فهي تلك التي تؤدي إيل بعض النتائج الضارة باملجتمع 

أي إيل اضطراب املجتمع . لذا نالحظ يف إطار سياسات التحرر االقتصادي بدأت تنشأ 

واملال ، خاصة وأن بعض شاغيل املناصب اإلدارية  شبكة من مصالح بني السلطة

والسياسية أصبحوا يشكلون جزاءاً من بنية القطاع الخاص يف مرص ولو من خالل أبنائهم 

وزوجاتهم وأقاربهم ، ويف مثل هذه الحاالت تتاليش الخطوط الفاصلة بني املصلحة 

اسات التحرر عالقة  بني سيالخاصة ، ويف ظل تشابكات العالقة بني السلطة واملال تربز ال

االقتصادي ومامرسات الفساد اإلداري من خالل استغالل بعض فئات من القيادات 

اإلدارية يف الحكومة والجهاز اإلداري ملواقعها الوظيفية ومناصبها يف تقديم خدمات 

وتسهيالت مبا يخالف القانون للقطاع الخاص مقابل الحصول عيل مكاسب شخصية 

 (52)ل هدايا ورشاوى وعموالت وخدمات وغري ذلك .وعائلية يف شك

( قضية 10( قضية ، )000م( عيل سبيل املثال بلغت قضايا االختالس )0275ففي عام )  

 ( حالة إهامل 052( حالة رسقة ، )323( حالة تزوير ، )010رشوة ، )
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ري سب غلدرجة أنه بلغ مجموعة قضايا استغالل النفوذ ، والحصول عيل ك(    50)جسيم.

( من مجموع العاملني بالدولة وخاصة يف مجال %5م( حوايل )0223مرشوع عام )

كام كشفت تحقيقات محكمة جنايات   (50)اإلدارات املحلية ووركات القطاع العام .

الجيزة حول ثروة أحد املحافظني السابقني ، أن تدرج ثروته ليس طبيعاً وال مرشوعاً ، 

مرشوعة ، واستغالل نفوذه ، والتي مل يقترص استغاللها ولكنه كان وليد ترصفات غري 

عيل تحقيق مكاسب مالية ضخمة بل استخدمها يف االستيالء عيل الشقق والعقارات 

ولكن يذهب البعض  يف هذا السياق إيل  (53)التي تقع يف دائرة محافظته وألفراد أرسته .

وهي   – يف التحليل السابق أن الفرتات السابقة مل تعدم وجود ظاهرة الفساد كام تبني

إال أن الدرجة التي انترشت بها ظاهرة الفساد يف  –نتائج بالطبع صحيحة إيل حد كبري 

املجتمع املرصي يف ظل سياسات التحرير االقتصادي كافية لتوضيح بني الفساد بكافة 

،  ةصورة يف الفرتة السابقة ، والفساد اإلداري اآلن حيث هذه الظاهرة أبعاداً جديد

وانخرطت فيها عنارص وقوي عديدة يف ظل هذه السياسات ، وبخاصة مع ضعف عملية 

التحويل الدميوقراطي الحقيقي من ناحية ، وهشاشة أجهزة الدولة يف عديد من 

املجاالت من ناحية ثانية ، وغياب أو ضعف قواعد ونظم وآليات الشفافية واملساءلة 

الفساد اإلداري أصبح الصلة بأجهزة الدولة واملحاسبة من ناحية ثانية ، مام جعل 

من أن انتشار   Hogveltومؤسساتها بشكل واضح ، هذا يؤكد ما ذهب إليه هوجفلت 

عملية الفساد داخل املجتمع متثل عملية اتجار فهي تأخذ شكالً منطياً ، فالقوة تجارة 

ع الرشوة يبيمن أجل الرثوة ، والرثوة تجارة من أجل السلطة ، والعكس ، فمن يقبل 

ويف ظل هذا املناخ يسهل  (50)السلطة باملال ، ومن يقدم الرشوة يشرتي السلطة باملال .

مامرسة صور متنوعة من  االنحراف والفساد بشكل عام ، والفساد اإلداري بشكل خاص 

بحيث ال يصبح مقترصاً عيل جامعة معينة بل يترسب إيل جامعات عديدة ومتنوعة ويف 

 ت مختلفة من اإلدارات املحلية واملؤسسات الحكومية.مجاالت وقطاعا

 "استخالصات أساسية "
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بعد العرض املوجز للتحليل التاريخي البنايئ لظاهرة الفساد اإلداري يف املجتمع املرصي   

 -ميكن أن نستخلص عدداً من القضاياً األساسية عيل النحو التايل :

لتاريخية والنظم السياسة مع اختالف إن الفساد ظاهرة عامة يف جميع  املراحل ا (0)

يف الدرجة من نظام إيل آخر ، ومن حقبة إيل أخري ولذلك فأنه يختلف من 

 نظام إيل آخر ، ومن فرتة زمنية إيل أخري .

إن ظاهرة الفساد اإلداري ظاهرة مركبة تخلف فيها األبعاد السياسة   (0)

ية ، ولذلك فإن واالقتصادية واالجتامعية يف مركب معقد من ناحية الواقع

ظاهرة الفساد اإلداري شأنها شأن أي ظاهرة اجتامعية أخري ال تحدث نتيجة 

لعامل واحد بعينه وإمنا هي نتيجة مجموعة من الظروف والعوامل التي 

 تتفاعل يف إحداثها وانتشارها.

إن ظاهرة الفساد اإلداري ليست ظاهرة حديثة وإمنا هي ظاهرة أصيلة يف البناء  (3)

املرصي . وإن كانت مثة ظروف تاريخية تسهم يف زيادة معدالته  االجتامعي

وتنوع صوره وأشكاله ) كاملناخ السيايس السائد ، واالستعامر ، ومصالح النخبة 

 الحاكمة ، وطبيعة الربجوازية السائدة (.

إن التغريات البنائية التي واكبت تطبيق سياسات التحرر االقتصادي قد زادت  (0)

ظاهرة الفساد يف املجتمع املرصي بسبب الخلل البنايئ يف من فرص حدوث 

تطبيق هذه السياسات وهشاشة أجهزة الدولة وغياب أو ضعف نظم املساءلة 

 واملحاسبة ومبدأ الشفافية يف الحياة االقتصادية والسياسية .

إن الفساد ال ميكن عزله عن املناخ الذي يسود فيه ، والذي أن يسهل من  (5)

منه ، وعيل هذا يعم الفساد يف ظل املناخ السيايس الذي يدعم ويكرس  انتشاره أو يحد

أمناط العالقات الشخصية واألبوية ، والعالقات االستغاللية ، وبالتايل متيل الحكومات 

التي يسود فيها هذا املناخ إيل تفضيل أشخاص ينتمون إيل أحزاب أو مناطق  أو 

وضع سياسات ثابتة تهدف إيل استمرار جامعات عرقية معينة ، كام أنها تسعي إيل 

 املزايا واملكاسب الخاصة للنخب السياسية واإلدارية ، 
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ومن ثم فإن البحث عن استئصال الفساد تحديات هامة كتحدي التخلص من هذا 

املناخ العام ، وتحدي التخلص من التبعية بكافة أشكالها وتحقيق التنمية املستقلة 

ثورة ثقافية وأخالقية لنقل املجتمع من مرحلة التقليد  واإلرادة السياسية وإحداث

 والتخلف إيل مرحلة التطور والتقدم .

 اإلجراءات املنهجية للدارسة 

يتطلب فيهم ظاهرة الفساد اإلداري صوره وأسبابه املختلفة يف املجتمع املرصي من   

ملقابالت اخالل تحليل مضمون بعض الصحف اإلقليمية مبحافظة الغربية وإجراء بعض 

املتعمقة مع حاالت معينة  ، مجموعة من اإلجراءات املنهجية التي حاولت دراسة 

بعض التساؤالت والقضايا التي عرضنا لها يف صدر هذا البحث ، لنعرض فيام ييل من 

 -اإلجراءات املنهجية :

 عينة الدراسة  :  .0

تم اختيار جريديت وفدا الدلتا ، وصوت الغربية ألنهام من أكرث الجرائد اإلقليمية    

انتشاراً وشعبية يف محافظة الغربية ، وال أنهام يتعرضان لكافة مناشط الحياة 

االجتامعية والثقافية والسياسية واإلدارية واالقتصادية يف إقليم وسط الدلتا ، كام 

شكال االنحراف والفساد يف أجهزة الدولة واإلدارة املحلية يتعرضان كذلك لنرش كافة أ

  -سواء بصورة رصيحة أو ضمنية ، ويف ضوء ذلك تنقسم عينة املصدر إيل قسمني :

 األول  :

املادة الصحفية لجريدة وفد الدلتا ، وهي صحيفة إقليمية تصدر عن حزب الوفد    

مل ارضة إلقليم وسط الدلتا الذي يشالجديد بالغربية ، وتعرب عن الرؤية الحزبية املع

خمس محافظات الغربية ، وكفر الشيخ ، والدقهلية ، واملنوفية ، ودمياط وهي تصدر 

 م ويرأس تحريرها محمد عيل شتا وهي صحيفة شهرية .0222من طنطا ابتداًء من عام 

 الثاين  :
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أي حزب عن ر  املادة الصحفية لجريدة صوت الغربية ، وهي صحيفة مستقلة ال تعرب  

م ويرأس تحريرها أحمد عطلون 0227سيايس معني ، وقد صدر أول عدد منها يف عام 

 وهي صحيفة تصدر شهرياً يف منتصف كل شهر .

وقد تم اختيار عينة زمنية حسب حجم املادة ، وأهداف البحث لكل األعداد التي     

ألن هذه الصحف  م ونظراً 0220م آخر ستمرب0220صدرت يف الفرتة من أول أكتوبر 

( عدداً وهي إجاميل الصحف التي 00تصدر بصفة شهرية ، فقد بلغ حجم العينة )

( عدداً وصوت 00صدرت خالل تلك الفرتة موزعة مناصفة بني صحيفتي وفد الدلتا )

 ( عدداً .00الغربية )

 :Content Analysisطريقة تحليل املضمون   .0

 الصحافة من معلومات وأخبار استخدمت طريقة تحليل املضمون للكشف عام   

ومعالجات صحفية بشأن ظاهرة خطرية أخذت تغلغل يف نسيج املجتمع املرصي وهي 

ظاهرة الفساد اإلداري ، وصوره وأمناطه ، وإخضاعها للتحليل عن طريق العد والقياس 

أو التحليل الكمي مع أخذ يف االعتبار بطريقة التحليل الكيفي ملضمون بعض املعالجات 

هذا وقد (55)صحفية ، تلك التي أصبحت األكرث شيوعاً يف بحوث االتصال الجامهريي .ال

مرت عملية تحليل املضمون بعده  إجراءات منهجية تم تطبيقها يف تحليل املادة 

 -الصحفية وهي أكرث كاآليت :

 )أ( اختيار مادة التحليل :

نظراً لكون الصحافة اإلقليمية متثل كياناً مستقالً وحراً نابعاً من البيئة  املحلية وهدفها  

خدمة هذا املجتمع ، وإلقاء الضوء عيل قضاياه وأنشطته ومشاكله ، وظواهره السلبية 

ومنها ظاهرة الفساد اإلداري ، فقد تم تحليل كل املواد الصحفية التي تناولت تلك 

 انت إخبارية أو تفسريية أو رأي أو غريها .الظاهرة سواء ك
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 )ب( اختيار وحدة التحليل :

كانت وحدة التحليل األساسية التي تم االعتامد عليها يف هذا البحث هي الوحدة   

الطبيعية للامدة الصحفية وهي الكلمة ، فضالً عن وحدة الفكرة أو املوضوع الذي 

دة القياس أو العد فكانت وحدة منط املادة تدور حوله منط املادة الصحفية ، أما وح

الصحفية كاألخبار ، والتحقيق ، والتقرير ، ووحدة الفكرة املتضمنة بها سواء كانت 

تحمل مضموناً رصيحاً ومباوراً بتناول ظاهرة الفساد اإلداري أو ضمنياً وغري مباور ، 

 لصحفي .مبعني يوجد اختالف يف أسلوب عرض هذه الظاهرة وطريقة تناولها ا

 )ج( بناء فئات التحليل :

عيل أساس أن أهداف البحث ال تتوقف فقط عيل عد أو حرص حجم الفساد اإلداري   

بل تتجاوز ذلك إيل قياس كل صور الفساد اإلداري وأمناطه ، لذا فقد تم تقسيم وحدات 

يتم عيل أساسها تحليل مضمون مادة  Categoriesالتحليل وتصنيفها إيل فئات 

ال املرتبطة مبظاهر الفساد اإلداري من خالل أعداد صحيفة تحليل مضمون تكون االتص

فئاتها طيعة أي عدد الفئات فيها محدودة بحيث ميكن السيطرة عليها من جانب 

املحلل ، ومن املعرف أن استامرة التحليل الطيعة هي تلك التي يرتاو  عدد فئاتها ما 

استامرة تحليل املضمون عيل ست فئات  بني خمس ، وعرش فئات ، لذا فقد اشتملت

 -هي :

 فئة تاريخ العدد .  .0

 فئة موقع النرش . .0
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فئة ماذا قيل : وتشمل سبع فئات فرعية هي فئة تقايض رشوة ، فئة االختالس  .3

واالستيالء عيل املال ، وفئة املحسوبية واملحاباة ، وفئة استغالل النفوذ ، وفئة 

 والتزوير ، وفئة املخالفات اإلدارية .اإلهامل والتسيب ، وفئة الغش 

وفئة طريقة املعالجة وتشمل خمس فئات فرعية وهي فئة ، الخرب ، والتحقيق ،  .0

 والحديث ، واملقال ، والتقرير .

 وفئة أسلوب التناول وتشمل فئتني فرعيتني هام الوضو  أو الرصاحة ، والضمنية . .5

بالجريدة ، وكاتب له عمود وأخرياً فئة مصادر املادة الصحفية وتشمل صحفي  .1

 ثابت، وكاتب من خارج الصحيفة ، مسئول ، وغري محدد .

 )د( ثبات التحليل :

تتفق غالبية الكتابات التي تناولت طريقة تحليل املضمون عيل أن املشكلة التي    

تواجه الباحث الذي يستخدم هذه الطريقة هي تحقيق أكرب قدر من الدقة العملية 

الوقت نفسه عيل الرثاء الفكري والتحليل الكيفي الذي تشمله طريقة  مع املحافظة يف

البحث ، وحيث أن الدراسة قد حرصت عيل تصميم الفئات بصورة موضوعية ، فقد 

استخدمت لقياس ثبات التحليل بطريقة )دوب(  التي تقوم عيل تجربة الثبات بني 

فرتة  املحللة بعد انقضاءالباحث ونفسه بإعادة تطبيق نفس الفئات عيل ذات املادة 

وبالتايل يقصد بالثبات ببساطة التوصل إيل نفس النتائج باستخدام  (51)زمنية معينة .

نفس اإلجراءات يف التحليل إذا متت إعادته مرتني أو أكرث من قبل الباحث نفسه أو 

مجموعة من الباحثني اآلخرين بحيث يتم الحصول عيل نفس النتائج إذا طبقت نفس 

ت عيل نفس املضمون يف أوقات مختلفة ، وقد قام الباحث بإعادة تحليل يف فرتتني الفئا

مختلفتني لقياس درجة ثبات املحتوي املراد تحليليه ، وحسب النسبة املئوية لالتفاق 

 -بينهم ، وقد وصلت درجات االتفاق بني املرتني إيل ما ييل :
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( %25صلت النسبة املئوية لالتفاق إيل )( من مادة املحتوي و 3( ، )0بالنسبة للفئات )   

( وكانت نسبة االتفاق حول %27( وصلت نسبة االتفاق إيل )5( ، )0وبالنسبة لفئة )

 ( بالطبع .%022الفئة األويل )

 

 ( الطريقة املقارنة :3)

وتقوم عيل مقارنة بني مادة االتصال والبيانات الخاصة بقضايا الدراسة بني صحيفتي    

وصوت الغربية وصوالً إيل تحليل وتفسري التصورات املقدمة واملعربة عن وفد الدلتا 

 واقع ظاهرة الفساد اإلداري وصوره وأسبابه .

   in depth interview( أداة املقابلة املتعمقة : 0)

وقد استخدمت األداة مع عينة  محدودة من بعض القيادات الشعبية والتنفيذية يف 

إعداد دليل للمقابلة تضمن بيانات عن مدي الوعي بظاهرة اإلدارية املحلية من خالل 

 الفساد اإلدارية وحجمه ، وأشكاله وأسبابه واآلثار الناجمة عنه .

 الصحافة اإلقليمية وتأكيد انتشار ظاهرة الفساد اإلداري 

عيل أساس الدراسة الحالية تحاول تحديد مالمح ظاهرة الفساد اإلداري من خالل    

الصحافة اإلقليمية من خالل معرفة حجم هذه الظاهرة واألساليب املتبعة يف عرضها 

وأهم أمناطها ثم استطالع آراء بعض القيادات الشعبية والتنفيذية يف أسباب ظاهرة 

بعة يف مواجهتها ، واآلثار الناجمة عنها ، فقد توصلت الفساد اإلداري واإلجراءات املت

 -الدراسة إيل نتائج اآلتية :

 أوالً : نتائج تحليل املضمون لظاهرة الفساد اإلداري يف الصحف اإلقليمية : 

ساعد تقسيم تحليل مضمون مادة االتصال يف الصحافة اإلقليمية إيل عدة مستويات    

ية يف الخروج بنتائج عكست اهتامم الصحافة كام  هو وضح من إجراءات املنهج

اإلقليمية ممثلة يف صحيفتي وفد الدلتا وصوت الغربية يف إبراز ظاهرة الفساد اإلداري 

 -عيل النحو التايل:
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 حجم اهتامم صحيفتي وفد الدلتا وصوت الغربية بظاهرة الفساد اإلداري  :

لقد استحوذت ظاهرة الفساد اإلداري عيل اهتامم كبري يف الصحيفتني وإن كانت   

صحيفة وفد الدلتا أبرزت اهتامماً عالياً بهذه الظاهرة ، فقد بلغ عدد التكرارات املرتبطة 

( من إجاميل %10( موضوعاً بنسبة )023مبوضوعات الفساد اإلداري عيل صفحاتها )

صوت الغربية فكان عدد تكرار موضوعات الفساد اإلداري  التكرارات يف الصحيفتني أما

( من العدد اإلجاميل ورمبا يرجع هذا االهتامم %31( موضوعاً بنسبة )52عيل صحافتها )

املتزايد بظاهرة الفساد اإلداري انعكاساً لواقع املجتمع املرصي الذي مير بفرتة تحوالت 

قتصادي ة التكيف الهيكيل واإلصال  اال اقتصادية واجتامعية كبرية يف إطار تطبيق سياس

التي أدت إيل آثار اجتامعية سلبية مثل تزايد ظواهر الفقر والبطالة والفساد وهذا ما 

جعل حجم ظاهرة الفساد وتزايد درجة انتشاره من أهم اإلفرازات التي صاحبت تلك 

اتية عيل ها الذالتحوالت ، وبالتايل رضورة إلقاء الضوء عيل خطورة هذه الظاهرة وتأثرات

عملية التنمية يف املجتمع املرصي ، لكن يرجع تزايد اهتامم صحيفة وفد الدلتا بهذه 

الظاهرة )الفساد اإلداري ( لكونها صحفية حزبية معارضة ألكرث األحزاب السياسية 

شعبية بعد الحزب الوطني الدميوقراطي ومحاولة قيامه بدور أسايس يف الحياة الحزبية 

 املرصي . يف املجتمع

 (أمناط الفساد اإلداري يف مضمون الصحف اإلقليمية :0)

يف إطار تحليل منظومة القضايا التي طرحتها الدراسة ، استخالص أشكال الفساد   

اإلداري ، ويف ضوء املتغريات الرسيعة التحول الني مر بها املجتمع املرصي ، برزت أمناط 

 سية كشفت عنها نتائج تحليل املضمونعديدة من الفساد متثلت يف سبع أمناط أسا

 -موزعة عيل النحو التايل :
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 (0جدول رقم )

 "توزيع أمناط الفساد يف صحيفتي وفد الدلتا وصوت الغربية"

 التكرارات 

 أمناط الفساد 

 اإلجاميل صوت الغربية وفد الدلتا

 % ك  % ك % ك

 267 00 0263 1 762 2 تقايض رشوة

يل عاالختالس واالستيالء 

 املال العام

02 0260 02 0760 32 0060 

 0367 00 0267 00 267 02 مخالفات إدارية

 162 00 0263 1 062 5 محسوبية ومحاباة

 0362 00 0565 2 0061 00 استغالل نفوذ

 0261 32 0362 2 0060 00 إهامل وتسيب

 0062 00 0060 7 0165 07 غش وتزوير

 022 010 022 52 022 023 اإلجاميل

( نالحظ أن أكرث أمناط الفساد اإلداري انتشاراً يف 0وبتأمل بيانات الجدول رقم )  

صحيفة وفد الدلتا هي جرمية االختالس واالستيالء عيل املال العام وذلك بنسبة 

( ثم ظاهرة الغش والتزوير %0600( ثم يلها مباورة اإلهامل والتسيب بنسبة )0260%)

اط األخرى للفساد اإلداري مثل استغالل النفوذ ، (بينام حظيت األمن%0165بنسبة )

مخالفات اإلدارية ، وتقايض الرشوة بنسب أقل ، كام يالحظ أن صحيفة صوت الغربية 

( %0267أوضحت أن أكرث أمناط الفساد اإلداري انتشاراً هي املخالفات اإلدارية بنسبة )

وهذا ما يوضح أن ظاهرة  ( .%0760ثم االختالس واالستيالء عيل املال العام بنسبة )

االختالس عيل املال العام قد حظيت باملرتبة األويل يف جريدة وفد الدلتا ، ويف املرتبة 

الثانية يف جريدة صوت الغربية مام يعكس انتشار هذه الظاهرة يف الجهاز اإلداري 

ضياع و بالدولة واإلدارة املحلية وهي وال شك ظاهرة خطرية تؤثر عيل إهدار املال العام 

 فرص التنمية يف املجتمع املرصي ،
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ومن ثم الحاجة ملحة لدعم وإيجاد آليات تحد من الظاهرة ، معالجة الظواهر  

السلبية التي تؤدي إليها ، حتى ميكن أن تستمر عملية التنمية وتحقق فرص مناسبة 

داري إل للتوزيع العادل بني فئات املجتمع إال أنه وبشكل عام فإن تعدد صور الفساد ا

وأمناطه املوزعة حسب الفئات الفرعية له والتي تم رصدها تعرب عن مدي انتشار 

ظاهرة الفساد اإلداري بشكل الفت للنظر يف اآلونة األخرية ، كام يعرب عن مدي اهتامم 

 الصحافة اإلقليمية بإلقاء الضوء علية وإبراز أشكاله املختلفة .

 إلداري يف الصحيفتني :    (موقع النرش ومعالجة ظاهرة الفساد ا3)

ويقصد مبوقع النرش ، مكان املادة الصحفية موضوع التحليل من الصحيفة الكلية ،     

حيث دلت الدراسات املتعلقة بتنظيم أبواب الصحيفة  أن املوقع النرش بالصحيفة له 

 يلأثره البالغ األهمية يف معالجة املادة الصحفية ، فالخرب الذي ينرش بالصفحة األو

واملانشيت الرئييس فضالً عن أنه ميثل موضوع الساعة يف الصحيفة ، ثم يأيت بعد ذلك 

الخرب الذي نرش يف الصفحة األخرية والصفحة الثالثة ، ثم يأيت الخرب يف أهمية أقل يف 

 -الصفحات التي تأيت بعد ذلك وهذا ما يوضحه الجدول التايل :

 (0جدول رقم )

 ية"الدلتا وصوت الغرب"موقع النرش ومعالجة ظاهرة الفساد اإلداري يف صحيفتي وفد 

 وتشري  املعطيات املبينة يف هذا الجدول إيل تركيز معالجة ظاهرة الفساد اإلداري  يف    

 ( يف %7562( يف وفد الدلتا ، )%0265صحيفتني عيل الصفحات الداخلية بنسبة )   

صوت الغربية ، بينام نالحظ أن هناك تفاوتاً واضحاً يف معالجة هذه الظاهرة يف صحيفة 

 ( ، %30وفد الدلتا عيل الصفحات األويل بنسبة )

  

 موقع النرش

 اإلقليميةالصحف 

 اإلجاميل صفحة أخرية صفحة داخلية صفحة أويل

 % ك % ك % ك % ك

 022 023 0765 02 0265 52 30 35 وفد الدلتا

 022 52 360 0 7562 00 0267 00 صوت الغربية

 022 010 0060 02 5260 20 0260 07 اإلجاميل
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( يف حني تناولت صحيفة صوت الغربية هذه %0765وعيل الصفحة األخرية بنسبة )

تتناول الصفحة األخرية هذه الظاهرة ( ومل %0267الظاهرة يف الصفحة األويل بنسبة )

( فقط ، كام أوضح التحليل الكيفي اهتامم صحفية وفد الدلتا بظاهرة %360إال بنسبة )

الفساد اإلداري اهتامماً أعمق وبرؤية أشمل من اهتامم صحيفة صوت الغربية بهذه 

األويل  ةالظاهرة ، فلقد أفردت صحيفة وفد الدلتا بعض املانشيتات الرئيسية يف الصفح

موضوعات تدور فكرتها حول اإلعالن عن قضايا جديدة للفساد اإلداري مبحافظة 

 (57)الغربية .

وموضوعاً آخر تحت عنوان "تحقيقات موسعة يف قضايا فساد جديد بالغربية تشمل   

"أما صحيفة صوت الغربية فكانت معالجتها   (52)قضايا رشوة وإهدار للامل العام .

إلداري تتسم بالطابع السطحي ، والتحليل الجزيئ لبعض القضايا لظاهرة الفساد ا

 (52)الخاصة بالفساد يف قطاعات التعليم ، والصحة ، واألزهر ، والقيادات السياسية .

 (األشكال الصحفية ملعالجة ظاهرة الفساد اإلداري يف الصحيفتني:          0)

ضايا املادة اإلعالمية يف معالجة قوهي تتعلق بأمناط األشكال الصحفية التي تتخذها   

الفساد اإلداري ، وملا كانت الصحافة اإلقليمية هي موضوع التحليل يف الدراسة الحالية 

 فقد تم تنميطها كام هو موضح يف الجدول التايل :

  

 األشكال الصحفية

 الصحف اإلقليمية

 اإلجاميل تقرير مقال حديث تحقيق إخبارية

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 022 023 0063 00 0267 00 362 0 3260 30 30 05 وفد الدلتا

 022 52 0565 2 0060 7 0263 1 0562 05 3160 00 صوت الغربية

 022 010 0262 30 0060 02 160 02 0261 31 3062 51 اإلجاميل
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 (3جدول رقم )

 األشكال الصحفية يف معالجة ظاهرة الفساد اإلداري

ظ أن مادة االتصال يف صحيفتي وفد الدلتا والتأمل ملعطيات هذا الجدول يالح   

وصوت الغربية قد استخدمت خمس أشكال أو قوالب صحفية يف معالجة ظاهرة 

 -الفساد اإلداري تتمثل فيام ييل :

      األشكال اإلخبارية : -أ

وقد استخدم هذا النوع من القوالب الصحفية يف معالجة موضوع     

الفساد اإلداري بشكل متكرر يف صحيفتني وذلك ألن الخرب يرتبط باألمور الجوهرية يف 

املجتمع ، فهو ليس معلومة تعني فرداً معيناً بل معلومة لها مدلولها املجتمعي ، لذا 

( من إجاميل تكرارات القوالب %3160فقد استخدم يف صحيفة صوت الغربية بنسبة )

 الصحفية املستخدمة يف معالجة ظاهرة الفساد اإلداري.

 التحقيق الصحفي : -ب

والتحقيق هو تغطية تحريرية مصوره تضيف مزيداً إيل خرب جديد أو تناول موضوعاً   

 (12)أو مشكلة هامة .

اء الضوء لفساد وإلقولذا يعترب التحقيق من أهم القوالب الصحفية يف إبراز قضايا ا   

عليها ألنه يعرض هذا املوضوع بشكل متكامل وشامل ، يتناول وجهات النظر املختلفة ، 

( يف صحيفة %3260لذا فقد استخدم هذا الشكل من طرق املعالجة الصحفية بنسبة )

( يف صحيفة صوت الغربية وهذه النسبة تشري إيل اهتامم %0562وفد الدلتا وبنسبة )

مية بالتحقيق الصحفي يف معالجة قضية خطرية مثل الفساد اإلداري ولها الصحف اإلقلي

 مصاحبها االجتامعية السلبية عيل كيان املجتمع .

 الحديث : -جـ 

وقد استخدم هذا النوع من أشكال الصحيفة بنسب متفاوتة يف معالجة ظاهرة    

( بينام استخدامه %362الفساد اإلداري  ، فقد استخدام يف صحيفة وفد الدلتا بنسبة )

( من نسبة استخدامها لألشكال الصحفية املختلفة يف %0263صوت الغربية بنسبة )

 معالجة موضوع البحث .
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 املقال : –د 

وتشمل فئة املقال أشكاالً مختلفة منها املقال االفتتاحي الذي يعرب عن وجهة نظر     

الصحيفة كمؤسسة ، ويكون للمقال مكان ثابت وله عنوان ثابت ، واملقال العمودي 

املخصص ألحد كتابها أو أحد الكتاب من خارج جهازها التحريري ثم املقال التحلييل 

يف شكل مقال أقرب ما يكون إيل الدراسة ويقدم فيه الذي يعرض القضايا واألحداث 

وجهة نظر الكاتب فيها ووجهات النظر املعارضة التي قد يرد عليها ، وقد استخدم 

املقال بأنواعه املختلفة يف معالجة ظاهرة الفساد اإلداري يف صحيفة وفد الدلتا بنسبة 

من نسب استخدام ( %0060( بينام استخدم املقال صوت الغربية بنسبة )0267%)

الصحيفة لألشكال املختلفة يف معالجة هذه الظاهرة ، فلقد نرشت صحيفة وفد الدلتا 

عدة مقاالت حول ظاهرة الفساد منها مقال عادل صربي مدير تحرير الجريدة الذي 

القي الضوء فيه عيل النظام اإلداري والخلل املوجود فيه ، ويري تزايد ظاهرة الفساد 

 (10)رشة يف هذا النظام .واملصائب املنت

ومقال آخر لنفس الكاتب تحت عنوان "رسقوا الصندوق يا حكومة " حيث يعرض   

فيه ملدي تحول الصندوق إيل عمليات الفساد منظمة ، ومستنقع للرشاوى والنهب 

 (10)العظيم وإهدار املال العام .

 التقرير : -هـ 

اً ما تتعرض للمشكلة دون إبداء وعادة ما تكون التقرير الصحفية مخترصة وغالب   

الرأي  للمحرر الصحفي ، بينام يكون الرأي للوزير أو املسئول املختص وقد استخدم 

( يف صحيفة وفد الدلتا وبنسبة %0063هذا الشكل من طرق املعالجة الصحفية بنسبة )

( يف صحيفة صوت الغربية من إجاميل تكرارات القوالب الصحفية املستخدمة 0565%)

 معالجة ظاهرة الفساد اإلداري بشكل محدد وواضح لجمهور القراء . يف

 مصادر املعالجة الصحفية لظاهرة الفساد اإلداري : (5)

أظهر تحليل املضمون أن هناك مصادر أساسية لتشكيل املواد الصحفية التي ترتبط   

ول دمبعالجة ظاهرة الفساد اإلداري يف صحيفتي وفد الدلتا وصوت الغربية يوضحها الج

 التايل:
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 (0جدول رقم )

 مصادر املعالجة الصحفية لظاهرة الفساد اإلداري

 -وتكشف القراءة الرسيعة لبيانات هذا الجدول أن أكرث املصادر الصحفية هي: 

 ) أ (الصحفيون واملحررون :

 حيث شكلت هذه النوعية من مصادر الصحفية أعيل النسب يف كل من صحيفتي ود    

( %5360الدلتا وصوت الغربية يف معالجتها لظاهرة الفساد اإلداري حيث بلغت نسبة )

 ( يف جريدة صوت الغربية .%0060يف جريدة وفد الدلتا بينام بلغت )

 )ب( املسئولني الحكوميون :

ولقد مثلت املصادر الحكومية من املسئولني املصادر الثاين يف معالجة ظاهرة الفساد    

( %0263( يف جريدة وفد الدلتا يف مقابل )%0565اإلداري واالنحرافات الوظيفية بنسبة )

 يف جريدة صوت الغربية .

 )ج( الكتاب :

   

  

 مصادر املعالجة

 

 الصحف اإلقليمية

صحفي 

 بالجريدة

 

 مسئول

كاتب له 

 عمود ثابت

كاتب من 

 خارج الصحيفة

 

 غري محدد

 

 اإلجاميل

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

536 55 وفد الدلتا

0 

01 056

5 

2 762 3 062 00 0260 023 022 

006 00 صوت الغربية

0 

1 026

3 

7 0060 - - 00 3160 52 022 

026 72 اإلجاميل

0 

00 036

7 

05 263 3 062 00 01 010 022 
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وقد مثل الكتاب الذين لهم أعمدة ثابتة سواء داخل الصحيفة أو خارجها املصدر  

( يف مقابل %0267الثالث يف معالجة ظاهرة الفساد اإلداري بجريدة وفد الدلتا بنسبة )

 ( يف صحيفة صوت الغربية .0060%)

 لكن لوحظ أن هناك نسبة كبرية من معالجات الصحيفة لظاهرة الفساد اإلداري غري  

( %3160( يف مقابل )%0260محددة املصادر حيث بلغت يف جريدة وفد الدلتا بنسبة )

يف جريدة صوت الغربية ، وقد يرجع ذلك إيل محاولة بعض الصحف إحاطة جانب 

الرسية حول بعض املصادر الصحفية للفساد أو اإلشارة إيل قضايا الفساد بشكل رمزي                       

 أو  ضمني .

 أسلوب التناول يف معالجة املادة الصحفية لظاهرة الفساد اإلداري :(1)

استخدم التحليل فئتني رئيستني من فئات أسلوب التناول وهام فئة الوضو  وفئة    

أن تكون املعالجة الصحفية متسمة  Explicitnessالضمنية ، ويقصد بالوضو  

قع حدوثها واألشخاص أو بالرصاحة يف ذكر وقائع وحقائق عن ظاهرة الفساد ، ومو 

الشخص الذي ارتكبها وبذلك تشمل هذه الفئات كل املعالجات الصحفية التي قدم 

فيها الصحفي حقائق ومعلومات ونتائج محددة بشأن جرمية الفساد . أما فئة الضمنية 

Implicitness  فهي التي تتضمن وقائع عامة عن الفساد غري محددة وتشري بشكل

ا الفساد وال يذكر فيها أسامء الشخصيات التي ارتكبتها ولتوضيح رمزي إيل بعض قضاي

 -أسلوب املعالجة فقد جاء موضوع الجدول التايل :
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 (5جدول رقم )

 "أسلوب التناول للمعالجة الصحفية "

 أسلوب التناول

 الصحف اإلقليمية

 اإلجاميل غري محدد ضمني رصيح

 % ك % ك % ك % ك

 022 023 267 2 3260 30 1060 13 وفد الدلتا

 022 52 - - 7060 00 0761 01 صوت الغربية

 022 010 561 2 0563 73 0260 72 اإلجاميل

وبتأمل البيانات املوضحة بهذا الجدول يتضح أن املواد الصحفية بأمناط الفساد    

 السبعة 

الضمنية و التي تضمنتها استامرة تحليل املضمون تنوعت يف أسلوب التناول بني الوضو  

بني صحيفتي وفد الدلتا وصوت الغربية، فقد استخدمت صحيفة وفد الدلتا أسلوب 

( مرة بنسبة 30( يف مقابل )%1060( مرة بنسبة )13أوضح يف التناول ال أكرث من )

( كان أسلوب التناول غري محدد ، بينام %267( ألسلوب الضمنية وحوايل  )3260%)

( 01ل بصورة أقل يف صحيفة صوت الغربية بحوايل )استخدم أسلوب الوضو  يف التناو 

( ألسلوب الضمنية ورغم أن %7060( مرة بنسبة )00( يف مقابل )%0761مرة بنسبة )

هناك العديد من الدراسات التي تناولت مدي جدية كل أسلوب من هذين األسلوبني 

ضمن رصاحة تي تتيف عملية االتصال  إال أن غالبية النتائج تؤكد أن املادة  الصحفية ال

وقائع محددة ومعلومات واضحة أكرث قدرة عيل كشف الحقائق والوصول إيل األهداف 

والتي تبغي الوصول أليها ، هذه ما يبني مميزات الوضو  والرصاحة يف أسلوب التناول 

 (13)مبا يسمح بأهمية استخدامه يف معالجات الصحفية .

افظة لبعض القيادات الشعبية والتنفيذية يف محثانياً : تحليل نتائج الدراسة امليدانية 

 الغربية :

  



146 

 

 الخصائص الدميوقراطية ألفراد العينة : -أ

( حاالت 1يتضح من خالل دليل املقابلة أن نصف حاالت العينة والبالغ عددهم )   

قد اختريوا من القيادات الشعبية من العدد اإلجاميل للعينة ، والبالغ عددهم 

 اآلخر من القيادات اإلدارية يف الحكم املحيل .(حالة ، والنصف 00)

كام يتضح أن ثلثي حاالت الدراسة من الذكور يف مقابل ثلث العينة من اإلناث ،    

ومن حيث املستوي التعليمي ، فإن جميع أفراد العينة من املتعلمني لكن تقع الغالبية 

( %05يف مقابل )( %0260العظمي منهم من الحاصلني عيل مؤهالت جامعية بنسبة )

( ملؤهالت األقل من املتوسطة . أيضاً تكشف البيانات %0161للمؤهالت املتوسطة ، )

( غالبية 12-52إن تلك القيادات تقع ضمن أربع ورائح عمرية تضم الفئة العمرية من )

( %05( وتبلغ نسبتها )52-02( ثم الفئة العمرية من )%0067أفراد العينة بنسبة )

( وتبلغ نفس النسبة السابقة ، وأخرياً تأيت الفئة العمرية 02-12من ) فالفئة العمرية

( من إجاميل أفراد العينة . ولعل ارتفاع %263عاماً( وتبلغ نسبتها ) 12)األكرث من 

املستوي العمري بني أفراد العينة يرجع يف املقال األول إيل طبيعة العمل القيادي يف 

، وخربة طويلة يف الحياة العملية ومن حيث  مجتمعنا يتطلب مستوي عمرياً ناضجاً 

موطن اإلقامة ، فالغالبية منهم ينتمون إيل أصول حرضية حيث يبلغ حجمهم ثلثي 

 أفراد العينة يف مقابل ثلث أفراد العينية لألصول الريفية .

 الفساد اإلداري والتصور الواقعي ألسبابه وآثاره : -ب

عيل آراء أفراد العينة نحو مدي وجود فساد  وقد حاولت الدارسة يف البداية التعرف  

 يف أجهزة اإلدارية املحلية أم ال ؟

وتوضح  نتائج املقابالت أن هناك إجامع من جانب القيادات الشعبية واإلدارية عيل   

وجود بعض أشكال الفساد اإلداري يف أجهزة اإلدارة املحلية وبخاصة التي ترتبط 

تجعل املوظف يتحكم بسلطة يف تعطيل اإلجراءات بتعامالت يومية مع الجامهري ، و 

اإلدارية أو التامطل يف تنفيذها ، مام يجعل بعض األفراد تستخدم أساليب غري مرشوعة 

 لرسعة إنهاء هذه اإلجراءات أو تسهيل أمورهم اإلدارية ، 
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 وهذا ما يبني ظاهرة الفساد اإلداري وثيقة الصلة بأجهزة الدولة اإلدارية ، خاصة يف

ظل بروز شبكات من العالقات والتحالفات واملصالح املشرتكة بني السلطة واملال والتي 

ترتجم يف كثري من األحيان إيل مامرسات فاسدة وأساليب غري مرشوعة ، لذا فقد حاولت 

الدراسة التعرف عيل أسباب الفساد اإلداري ودوافعه ، وتوضح نتائج املقابالت املتعمقة 

العوامل لحدوث ظاهرة الفساد اإلداري وانتشارها يف األجهزة  أن هناك مجموعة من

املحلية يأيت يف مقدمتها ضعف األجور واملرتبات بالدولة ومن أمثلة األقاويل التي 

ترددها بعض الحاالت يف ذلك:"لو الحكومة بتدي مرتبات كويسة ماكنش  حد انحراف 

الدولة برتفع األسعار عيل ورسق " ، "املوظف لو عايش عيل مرتبه كان شحت " ، " 

طول ومابتزوتش املرتبات بالصورة املطلوبة ودا دامياً بيساعد املوظفني عيل الرشوة 

واالختالس "كام أن هناك أسباب أخري للفساد تتمثل يف ضعف أجهزة الرقابة الشعبية 

ية امواإلدارية ، ثم بطئ اإلجراءات اإلدارية وتعقدها بل وتضاربها يف بعض األحيان ، وح

بعض رموز السلطة اإلدارية لألفراد املفسدين من صغار املوظفني وهذا ما تؤكده بعض 

االفرتاضات النظرية من أن هناك ارتباط بني السلوكيات السياسية واإلدارية املرتبطة 

بالسلطة القامئة والسلوكيات الفاسدة عيل النحو يخدم الهيمنة واالستغالل 

 (10)االجتامعي .

أهم الدوافع املشجعة عيل ارتكاب جرمية الفساد فتتمثل يف الحصول عيل  أما عن    

الرثوة واملال ، أو الحصول عىل فرص للرتقي أو الشعور باحتامل اإلفالت من العقاب 

لصعوبة اإلدانة أو بدافع املحاباة لألقارب أو األصدقاء ، لذا فقد حاولت الدراسة 

 ة الترصف يف حالة لو طلب قريب منه أو أحدالتعرف عىل سلوك أفراد العينة عن كيفي

الذي يعمل فيه ، فتبني من األصدقاء مصلحة شخصية له عىل حساب مصلحة العمل 

إجابات املبحوثني أن أكرث من إجابات املبحوثني أن أكرث من نصف أفراد العينة بقليل 

ت أكدوا ( حاال 5( حاالت أكدوا أنهم يساعدونه عيل قضاء هذه املصلحة يف مقابل )7)

 أنهم ال يساعدونه طاملا أنهام تخالف مصلحة العمل .
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وإذا كان من املمكن أن نعترب اإلجابة عيل السؤال غري املباور سؤاالً إسقاطياً يكشف    

عن أن أداء الخدمات الشخصية لألقارب أو األصدقاء هي أحدي الدوافع املسببة 

للفساد اإلداري يف املجتمع ، وهذا ما يبني أن العوامل املسببة للفساد ودوافعه متفاعلة 

لبعض يف إحداث هذه الظاهرة ، وبالتايل ال ميكن أن ترجع إيل ومتداخلة مع بعضها ا

عامل واحد بعينة ، وهذا ما تؤكده كثري من الدراسات العلمية التي أرجعت األسباب 

األساسية للفساد إيل شبكة معقدة من العوامل االقتصادية ، والسياسية ، واالجتامعية 

 (15)رتفة داخل الجامعة الحاكمة .أسباب تتعلق بالطمع والجشع والولع بالحياة امل

لكن يف الواقع أن الفساد اإلداري ينترش إذا كانت عواقب اإلمساك باملخالف     

ومعاقبته منخفضة باملقارنة باملنافع ، خاصة وأن املوظفني يتحكمون يف توزيع منافع 

جور أ  وتكاليف تزيد قيمتها كثرياً عن رواتبهم ، لذا يصبح الفساد منترشاً إذا كانت

العاملني بالدولة املنخفضة ، وبالتايل فإن العاملني يسعون إيل تكملة أجورهم مبدفوعات 

 غري مرشوعة للعيش يف مستوي الطبقات القادرة .

أما عن  أهم  اآلثار  الناجمة  عن  تفيش  ظاهرة  الفساد  اإلداري  من  وجهة  نظر         

 أفراد العينة ؟

سات العلمية أن اآلثار التي يطرحها الفساد املجتمع بشكل عام يف الواقع تؤكد الدرا   

وعيل األبنية السياسية واالقتصادية واالجتامعية بشكل خاص ال ميكن أن تكون إال 

سلبية وخطرية ، وخاصة عندما يكزن الفساد منترشاً ومتغلغالً فيه ، ورغم ذلك فإن 

بية إيل أن هناك أيضاً أثار إيجا هناك بعض االتجاهات النظرية وبخاصة الوظيفية تشري

للفساد وأنه أحد العنارص األساسية للحياة االجتامعية ، وأن هذا العنرص يقوم بوظائف 

فمثالً قد يسمح الفساد يتجاوز قاعدة ال لزوم لها أو  (11)ثابتة يف البناء االجتامعي .

دافع  أن Scottجيمس سكوت  –يسهل اإلجراءات البريوقراطية ألنه كام يقول 

العموالت ، والرشوة للقيادات البريوقراطية من جانب رجال األعامل يساعد عيل 

  (17)اختصار  اإلجراءات املعقدة ورسعة تنفيذها لتوفري الوقت والجهد .
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وبالرغم من هذه املربرات اإليجابية للفساد إال أن الفساد ال ميكن الدفاع عنه وتربيره ، 

لتنمية ويقوض الرشعية ويفسد األخالق العامة لذا فقد ألن انتشار الفساد يعرقل ا

أوضحت نتائج املقابالت املتعمقة أن جميع اآلثار الناجمة عن الفساد اإلداري سلبية 

وخطرية عيل املجتمع املرصي ، وتتمثل أهم هذه الظاهرة يف تفيش السلبية والالمباالة 

 والوالء الوطني ، وانخفاض والتسيب بني أفراد املجتمع ، وضعف الشعور باالنتامء

الكفاءة الفنية واإلدارية وتدهور عمليات التنمية وإنجازاتها وحرمان املجتمع من 

موارده من خالل األموال املهربة إيل الخارج. وهذا يتسق مع ما ذهبت إليه بعض 

الدراسات العلمية من أن وجود الفساد وانتشاره يعوق عملية التنمية ويهدر اإلمكانات 

تاحة ألنه يؤدي إيل إدخال األساليب غري العقالنية ، وتغليب املصلحة الخاصة عيل امل

العامة ، وعدم اتخاذ القرار املناسب يف الوقت املناسب ، فقد ال يكون القرار املتخذ 

بخصوص تنفيذ مرشوع معني مثالً هو األفضل أو األنسب ومع ذلك يتخذ القرار لوجود 

حقق ملتخذ القرار مام يؤثر بطريقة سلبية عيل عملية مزايا مادية أو معنوية تت

فضالً عام يرتتب من فساد اإلدارة من تبديد لألموال العامة وهذا يتضح  (12)التنمية .

من انخفاض العوائد التي تحققها الدولة من أموالها املستثمرة يف املرشوعات 

ها الدولة ملواجهة العامة .كام حاولت الدارسة التعرف عيل اإلجراءات التي تتخذ

 ظاهرة الفساد اإلداري ؟ 

وإن  –وتكشف نتائج املقابالت أن الدولة تتخذ عدة إجراءات ملكافحة هذه الظاهرة    

راقبة فتتمثل فيام تقوم به املجالس الشعبية والنيابية يف م –مل تكن الصورة فعالة غالباً 

اإلحاطة للوزراء وكبار  أعامل الحكومة ، والتي تعتمد يف معظمها عيل استجوابات

املسئولني بالدولة ، وجود نظم وهيئات قضائية ورقابية للمساءلة واملحاسبة ، باإلضافة 

إيل وجود بعض التنظيامت من املجتمع املدين يف الكشف عن بعض مظاهر الفساد ثم 

أخرياً دور الصحافة القومية والحزبية يف الكشف عن بعض مظاهر الفساد وصوره يف 

 ت الدولة املختلفة قطاعا
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وبرغم من قيام هذه األجهزة بدور مهم يف مكافحة الفساد والتقليل من حدته إال أن 

مثل هذه اإلجراءات تعترب بصفة عامة محدودة لذا فقد حاولت الدراسة الوقوف عيل 

تصور أفراد العينة لكيفية القضاء عيل ظاهرة الفساد يف الجهاز اإلداري والتخفيف من 

 حدته .

وقد أوضحت نتائج املقابالت املتعمقة أن رؤية املبحوثني ملواجهة ظاهرة الفساد   

والتخفيف من حدته تتطلب رضورة رفع مستوي األجور للعاملني بالدولة وتقليل حدة 

الفقر ، وإحكام الرقابة الشعبية عيل األجهزة الحكومية واالهتامم باالختيار السليم 

األجهزة الحكومية والعامة مع رضورة تنمية الوازع الديني  والكف ْ للقيادات العليا يف

واألخالقي ونرش الوعي مبخاطر الفساد وأثاره عيل حياة املجتمع املرصي ، وهذا ما يؤكد 

أن مواجهة الفساد والقضاء عليه ال تعتمد عيل عنرص واحد بل تتطلب اسرتاتيجية 

لخدمة العامة )من خالل زيادة متعددة الجوانب للسيطرة عيل الفساد تبدأ بإصال  ا

وتقليل فرص الفساد اإلداري أمام  (12)األجور وتقييد املحسوبية يف الرقية والتوظيف (.

املسئولني من خالل تقليل السلطة التقديرية للموظفني ، كذلك رضورة تعزيز . خضوع 

للمساءلة وتقوية آليات الرصد والعقاب ، فضالً عن الرقابة من جانب األجهزة 

الترشيعية واملوظفني العاديني من خالل إبداء الرأي واملشاركة وميكن أن تساعد هذه 

االسرتاتيجية ليس فقط يف السيطرة عيل الفساد اإلداري ولكن أيضاً يف تحسني أداء 

 الخدمات  وتطوير املؤسسات العامة .                  
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 الخامتة واالستخالصات العامة

يتعرف عيل واقع ظاهرة الفساد اإلداري يف قطاع هام من  حاول هذا البحث أن   

قطاعات املجتمع املحيل وهو اإلدارة املحلية من خالل تحليل مضمون صحيفتي وفد 

الدلتا ، وصحيفة صوت الغربية ، وأجراء بعض املقابالت املتعمقة مع عينة محدودة 

الدراسة  طار ذلك انطلقتمن القيادات الشعبية والتنفيذية يف محافظة الغربية ، ويف إ

من رؤية نظرية تري أن الفساد اإلداري هو نتاج لسياق بنايئ قائم عيل العالقات 

االستغاللية املصاحبة لحيازة السلطة الرسمية داخل التنظيامت اإلدارية واملؤسسات 

العامة املختلفة ، حيث يستغل من ال يحوز السلطة من قبل حائزي السلطة 

سياسية يف إطار البناء االجتامعي الشامل ، وبالتايل أصبح ينظر للفساد البريوقراطية وال

ليس باعتباره شيئاً عرضياً ، وعابراً بل كظاهرة اجتامعية متأصلة يف البناء االجتامعي ، 

وتغري منظور إدراكه من املستوي الفردي إيل مستوي الهيكيل ، ومن املستوي املحيل 

ود : ويف محاولة تحقيق أهداف الدراسة فقد تم طر  إيل مستوي التنظيم العابر للحد

 -عدد من التساؤالت وفق املتطلبات التحليلية للدارسة عيل النحو التايل :

هل تبني الصحافة اإلقليمية التصور املطلوب للجمهور عن ظاهرة   التساؤل األول :  

الفساد اإلداري يف محافظة الغربية وما األهمية النسبية التي أولتها كل صحيفة لهذه 

 الظاهرة ؟  

أوضحت نتائج التحليل اهتامم الصحافة اإلقليمية بإبراز قضايا الفساد اإلداري يف       

بني اهتامم صحيفة وفد الدلتا بهذه الظاهرة بصورة أكرث املجتمع املحيل ، ولكن ت

وبرؤية أعمق من اهتامم صحيفة صوت الغربية بهذا املوضوع ، حيث بلغ عدد 

( موضوعاً 52( يف مقابل )%10( موضوعاً )023املوضوعات املرتبطة بهذه الظاهرة )

تامم جع هذا االه( من العدد اإلجاميل للموضوعات يف الصحيفتني ، ورمبا ير %31بنسبة )

الواضح يف صحيفة وفد الدلتا ألنها صحيفة حزبية معارضة ألكرث األحزاب السياسية 

شعبية بعد الحزب الوطني الدميوقراطي ، ومحاولة قيامة بدور مهم يف الحياة 

 السياسية .
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 ما صور الفساد اإلداري وأمناطه كام تعكسها الصحافة اإلقليمية؟ التساؤل الثاين :

د كشفت نتائج التحليل عن وجود أمناط متعددة للفساد اإلداري سواء يف وق   

صحيفتي وفد الدلتا وصوت الغربية وكان من أهميتها االختالس واالستيالء عيل املال 

والغش  قارب ،العام ، واإلهامل والتسيب ، واملخالفات اإلدارية واملحسوبية واملحاباة لل

، وهذا ما يعرب عن اهتامم الصحافة اإلقليمية بتسليط والتزوير وأخرياً تقايض الرشوة 

 الضوء عيل معظم صور الفساد اإلداري وغالبية أشكاله املختلفة .

ما أساليب الصحافة اإلقليمية التي استخدمتها يف إبراز ظاهرة الفساد   التساؤل الثالث :

 اإلداري والتي قصدت من ورائها تشكيل وعي الجمهور ضدها ؟

نتائج تحليل مضمون مادة االتصال يف صحيفتي وفد الدلتا وصوت الغربية أوضحت    

استخدام خمسة أشكال أو قوالب صحفية يف معالجة ظاهرة الفساد اإلداري وكان 

أكرثها استخداماً ، القوالب اإلخبارية ، والتقارير ، والتحقيقات الصحفية ثم استخدمت 

ديث الصحفية ، وهذا ما يعرب عن تنوع قوالب أخري بنسبة أقل مثل املقاالت واألحا

األشكال الصحفية يف معالجة ظاهرة الفساد اإلداري لتشكيل وعي الجمهور ضدها ، 

كام استخدمت املعالجة الصحفية يف أسلوب التناول أساليب الوضو  أو الرصاحة 

والضمنية ، وإن كانت السمة الغالبة للتناول هو األسلوب الرصيح وخاصة يف جريدة 

 بالقدرة عيل –كام تؤكد بحوث االتصال  –د الدلتا نظراً لتميز هذا األسلوب وف

 الطر  الجذاب للموضوع أمام الجمهور . 

ما تصور القيادات التنفيذية والشعبية ألسباب الفساد اإلداري واآلثار   التساؤل الرابع :

 الناجمة عنه ، وسبل مواجهته ؟

ة عن وجود مجموعة من األساليب والعوامل وقد كشف نتائج املقابالت املتعمق    

لحدوث ظاهرة الفساد اإلداري يأيت يف مقدمتها ضعف األجور واملرتبات للعاملني     

بالدولة ، ثم ضعف أجهزة الرقابة اإلدارية الشعبية  ، وبطئ اإلجراءات اإلدارية 

اك أن هنوتعقدها ، والعالقات الشخصية ، وانعكاساً لذلك فقد أوضحت النتائج عن 

آثار سلبية لظاهرة الفساد اإلداري كان من أهمها تفيش السلبية والالمباالة ، وضعف 

 الشعور باالنتامء والوالء ، 
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وإعاقة عملية التنمية وتبديد املوارد املتاحة للدولة ، وارتباطاً بذلك فقد أماطت 

الدراسة اللثام عن أن مواجهة ظاهرة الفساد اإلداري ال تعتمد عيل عنرص واحد بعينة 

بل تتطلب اسرتاتيجية شاملة متعددة األبعاد ملواجهة ظاهرة الفساد والقضاء عليه تبدأ 

من حيث إصال  جدول األجور واملرتبات وتحسني الخدمات بإصال  وضع املوظفني 

العامة واالختيار السليم والكفء للقيادات اإلدارية مع التوصية بإنشاء محاكم 

متخصصة يف قضايا الفساد لرسعة البت فيه ، فضالً عن تنمية الوعي االجتامعي والديني 

 يه .      مستقبل التنمية فمبخاطر الفساد وآثاره السلبية عيل حياة املجتمع املرصي و 
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االجتامعي لبحث  ل داة  ؤرية كأ ب ل  الجامعة ا

 () " بحث ميداين يف علم اجتامع السكان " 

 مقدمة :

 Focus groupيسعى الباحثان يف هذه الدراسة إىل إبراز قيمة الجامعة البؤرية           

كأداة لجمع البيانات الكيفية اتساقا مع االهتامم املتزايد الذي يوليه علم االجتامع 

 املعارص بصفة عامة وعلم االجتامع بصفة خاصة للمناهج الكيفية .

ويفرد الباحثان جانباً كبرياً من الدراسة الستعراض منهجية الجامعة البؤرية من           

خالل تتبع اهتامم علامء االجتامع بها، وتعريف الجامعة البؤرية، وأنواعها، ومدى 

اختالفها عن األدوات األخرى للبحث االجتامعي، ومزايا الجامعة البؤرية ومثالبها، 

لمي للجامعات البؤرية، ودور الباحث فيها، والقضايا األخالقية وكيفية التنظيم الع

 املرتبطة باستخدام هذه األداة .

وقبل أن يعرض الباحثان لنتائج البحث امليداين يناقشان باختصار مناذج من           

الدراسات السابقة يف مجال علم السكان التي اعتمدت عىل الجامعة البؤرية كأداة 

، ويحددان املالمح العامة للوضع السكاين يف دولة قطر باعتبارها مقدمة لجمع البيانات

 ال غنى عنها لفهم نتائج البحث امليداين .

وتشتمل الدراسة بعد ذلك عىل نتائج البحث امليداين الذي قام به الباحثان           

امعية يف تبالتطبيق عىل عينة من طالبات قسم االجتامع بكلية اإلنسانيات والعلوم االج

جامعة قطر، وذلك من خالل عقد مقارنة بني نتائج املقابالت الفردية من جهة 

يف  Interactionوالجامعات البؤرية من جهة ثانية، بغرض الكشف عن دور التفاعل 

التأثري عىل مدى ثبات أو تغري اتجاهات املبحوثات إزاء بعض القضايا السكانية يف 

 املجتمع القطري .

                                                 

( )   علم  كتب هذا الفصللل الدكتور حممد  ياسللر اةواجة أسللتاس ورميس  سللم

طنطا ،و أ.د مصلللطفي  لب عبد اجلواد  جامعة -كليلة اددا   باالجتملا   

 جامعة املنيا . –أستاس علم االجتما  بكلية اددا  
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وقد اشرتك الباحثان يف جمع بيانات البحث امليداين )املقابالت امليدانية،           

الجامعة  البؤرية( . وقام الدكتور مصطفى خلف عبد الجواد بكتابة األجزاء املتعلقة 

بعلم االجتامع املعارص واملناهج الكيفية، وعلم اجتامع السكان واملناهج الكيفية، 

جتامعي، وتعريف الجامعة البؤرية، وأنواعها، ومناذج والجامعة البؤرية كأداة للبحث اال 

من الدراسات السابقة، ونتائج البحث امليداين املتعلقة مبفهوم املشكلة السكانية، 

واتجاهات النمو السكاين، والرتكيب العمري والنوعي للسكان . وتوىل الدكتور يارس 

 الخواجة كتابة باقي األجزاء يف هذه الدراسة .

 امع املعارص واملناهج الكيفية :علم االجت

 يف مقابـل  Qualitative Methodsتعد قضية املناهج الكيفية           

إحدى القضايا التي كانت مثاراً للجدل يف  Quantitative Methodsاملناهج الكمية  

علم االجتامع . وتنطوي هذه القضية عىل الحجج املؤدية واملعارضة للتمييز األسايس 

دراسات الكيفية والكمية . وينبع هذا الحوار من التمييز الفاصل بني علوم بني ال

 االجتامع التي تستند إىل نظريات معرفية   مختلفة .

التي تقرتن عادة بنظرية املعرفة الوضعية بصفة  –وينظر إىل املناهج الكمية           

التي تقرتن  –باعتبارها تشري إىل البيانات الرقمية وتحليلها، أما املناهج الكيفية  –عامة 

ل جمع فتميل إىل أن تستخدم لإلشارة إىل أشكا –يف العادة باالبستومولوجيا التفسريية 

 بيانات التي تعتمد عىل الفهم مع التأكيد عىل املعاين .وتحليل ال

وقد اكتسب هذا الحوار أهمية متزايدة يف السبعينات من القرن العرشين كرد           

فعل لألولوية التي خلعت عىل املنهجية العلمية أو الوضعية يف أغلب الكتب املدرسية 

االتجاهات الفينومينولوجية يف يف علم االجتامع . وقد أفىض االهتامم املتعاظم ب

السبعينات إىل شكوك يف جدوى تبني منوذج العلم الطبيعي يف بحوث العلوم 

 . (0)االجتامعية 
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وميكن القول بأن املناهج الكيفية قد تبوأت مكانة متميزة يف الوقت الراهن يف           

هذه املناهج علم االجتامع املعارص خاصة علم االجتامع الفرنيس، حيث أصبحت 

موضوعاً إلهتامم متزايد ومتواصل من جانب اثنني من أبرز علامء االجتامع الفرنسيني، 

 وهام أالن تورين وبيري بورديو .

ومل يكن استخدام تورين للمناهج الكيفية باألمر الجديد، فقد خلص من بحوثه           

تخدام املقابلة شبه املوجهة ( إىل التوصية باس0211املبكرة عن الوعي العاميل يف عام )

Semi-directed interview غري أن تورين استخدم يف كتابه .La voix et le regard 

 Sociological Interventionألول مرة ما أسامه " منهج التدخل االجتامعي " 

Method  الذي عقد عليه األمل يف إحياء وتجديد منهج البحث يف هذا العلم . وقد ،

املنهج بالغ التأثري عىل علم االجتامع الفرنيس، وأفىض إىل دراسات عديدة كان لهذا 

حول املرأة، والطالب، والبيئة، والحركات العاملية يف فرنسا . ويشار إىل هذه املجموعة 

التي أجريت مببادرة من تورين نفسه عىل يد فريق إنضم إليه قلة من  –من الدراسات 

صطلح " علم مب –أمثال ميشيل ويفوركا وفرانسوا دوبيه  أشهر علامء االجتامع الفرنسيني

، مبعنى علم االجتامع الذي يتواصل فيه Permanent Sociologyاالجتامع املتواصل " 

البحث بال انقطاع، وينخرط انخراطا مباوراً يف العمل السيايس واالجتامعي . وقد 

ن مقاطعة كوبيك م استفادت الدراسات السوسيولوجية عن الحركات االجتامعية يف

 تطبيق منهج التدخل االجتامعي .

 وقد ظهرت املناهج الكيفية ألول مـرة فـي أعمــال بورديـــو فـي           

دراساته املبكرة ذات الطبيعة اإلثنولوجية . وإذا كانت دراساته املتالحقة يف علم 

نه اهج الكمية ، فإقد صممت وفقاً ألحدث املن –مثل دراساته عن التعليم  –االجتامع 

 – La misere du mondeبؤس العامل  –طبق منهجاً كيفياً حديثاً يف أحدث دراساته 

 ،  Self – analysisأطلق عليه " تحليل الذات " 
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ليعلن بذلك تحرره من الوضعية . والحقيقة أن هذا املنهج ميثل نقطة تحول مهمة عند 

واملوضوعية  Representativenessبورديو مقارنة مبواقفه السابقة من التمثيل 

Objectivity  يف علم االجتامع، إضافة إىل املكانة امللتصقة باملعرفة البادهة املشرتكة

Common Sense تمولوجي والتمزق اإلبسEpistemological rupture (0) . 

ومثة اهتامم متزايد يف علم االجتامع الربيطاين بتطبيق املناهج الكيفية عىل           

إىل  P. Allatt. ويذهب آالت  Genderدراسة الطبقة االجتامعية والنوع االجتامعي 

عاً الستهالك مأننا بحاجة إىل طرق جديدة لفهم الطبقة من خالل تشابك اإلنتاج وا

للكشف عن األسالك املجدولة التي تشكل الطبقة يف املجتمع املعارص . وملا كانت 

الطبقة مزيجاً مركباً من العنارص املادية وغري املادية، فإن استخدام املناهج الكمية يف 

دراسة الوضع الطبقي والهوية الطبقية لن يساعدنا يف هذا الصدد . وقد أشار بورديو 

 تجاه الصحيح عندما استخدم كالً من املناهج الكمية والكيفية من أجل فهم الالإىل اال 

علامء االجتامع  Reayمساواة الطبقية يف املجتمع الفرنيس املعارص . ويطالب ري 

الربيطانيني باالهتامم بإجراء دراسات إثنوجرافية للطبقة جنباً إىل جنب مع املناهج 

 . (3)طبقة االجتامعية لسنوات طويلة الكمية التي سيطرت عىل دراسة ال

  Multipleويذهب " سامي الدامغ " إىل أن التعــدد املنهجــي           

Triangulation  يف العلوم االجتامعية يقوم عىل فلسفة منطلقة من املقولة الشهرية

 –ي جيف الرتاث الغريب " ال يوجد بيننا من هو أقوى منا جميعاً "، ويتكون التعدد املنه

من خمسة أنواع رئيسية هي : تعدد النظريات ، وتعدد املناهج، وتعدد  –يف رأيه 

 املالحظتني، وتعدد أدوات جمع البيانات، وتعدد مصادر  البيانات .

وفيام يتعلق بتعدد املناهج يرى الدامغ أن العلوم االجتامعية تتأرجح بني قطبي           

الكمي واملنهج الكيفي . وعىل الرغم من أن الغالبية املنهجني الرئيسني وهام : املنهج 

العظمى من الباحثني مييلون إىل املنهج الكمي، إال أن ذلك ال يقلل عىل اإلطالق من 

 شأن املنهج الكيفي.
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وهناك فرق واضح يف العلوم االجتامعية بني استخدام املنهج الكمي واملنهج           

ادة لحرص وربط الظواهر االجتامعية والنفسية، الكيفي فاملنهج الكمي يستخدم ع

،  Randomizationويعني املنهج الكمي للكثريين استخدام تقنية العينة العشوائية 

واملنهج التجريبي وشبه التجريبي، واملقاييس املوضوعية، والتحليالت اإلحصائية 

، وذو  Positivistاملعقدة، ومنهج املسح االجتامعي . واملنهج الكمي له نظرة وضعية 

، وموضوعي Deduction، وقائم عىل االستنباط   Reductionsخاصية جزئية 

Objective  وموجه نحو النتائج ،Results-Oriented  وذو نظرة محايدة ،Neutral 

للعامل . كام أن املنهج الكمي مصمم للتحقق والتأكد من العالقات املوصوفة عن طريق 

نات يف املنهج الكمي مصممة لتقديم حقائق موضوعية، النظرية . وأدوات جمع البيا

وثابتة، ورقمية، وقابلة للمالحظة والقياس حول جزئيات أو متغريات معرفة تعريفاً 

إجرائياً . ومن هذه األدوات : املالحظة املقننة، وتصميم البحث التجريبي، واالستامرة، 

 واملقاييس املقننة .

ملعرفة الخصائص األساسية  –عادة  –أما املنهج الكيفي فإنه يستخدم           

والرضورية للظواهر االجتامعية والنفسية . ويرتبط املنهج الكيفي باستخدام املنهج 

اإلثنوجرايف، ومنهج دراسة الحالة، واملقابالت املتعمقة، واملالحظة املشاركة . واملنهج 

، ويعترب أكرث شمولية، وذو صبغة ذاتية  Inductionاء الكيفي قائم عىل االستقر 

subjective  وموجه نحو الخطوات ،Process-Oriented  وله نظرة أنرثوبولوجية ،

 نحو العامل .

وهناك خالف جديل بني أنصار هذين املنهجني يتمثل يف محاولة إبراز نقاط           

عف يف املنهج اآلخر . ومع ازدياد نربة القوة يف املنهج املرغوب فيه، وإبراز نقاط الض

الخالف وحدته، بدأت تظهر مؤخراً الكتابات املعتدلة التي تنادي بأن هذين املنهجني 

 . (0)مكمالن لبعضهام 
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ويرى ديفيد ويرنايت أن مناهج البحث الكيفي غالباً ما ينظر إليها بقدر من           

اجتامع الصحة . فمن ناحية تعد هذه  التناقض والحذر من جانب الباحثني يف علم

املناهج رابطة اتصال مهمة ببعض االهتاممات الرئيسية للفكر السوسيولوجي مثل 

القوة وااليدولوجيا واملعاين الذاتية . ومن ناحية أخرى توجد نظرة شك إىل املناهج 

التي و  الكيفية من حيث صدقها وثباتها خاصة عند مقارنتها باملناهج األكرث " عملية "

تتوفر للباحث الذي يستخدم املناهج الكمية . وقد تغري موقف الشك هذا يف السنوات 

العرشة األخرية، واكتسبت مناهج البحث الكيفي مكانة متميزة لدرجة أن املجلة 

 .( 5)اعرتفت بجدواها  British Medical Journalالربيطانية الطبية 

 علم اجتامع السكان واملناهج الكيفية :

يتعني علينا يف البداية أن نسأل أنفسنا : هل يوجد بالفعل ما يسمى بـ " علم           

 ؟  Sociology Of Population or Population Sociologyاجتامع السكان " 

يالحظ املتتبع للرتاث الغريب يف علم السكان أنه ال يحتوي عىل هذا املصطلح،           

  Social Demographyل الدميوجرافيا االجتامعية وهناك مصطلحات بديلة عنه مث

، بل أن هناك مؤلفاً كتبه هارثورن بعنوان  Population Studiesوالدراسات السكانية 

 ، يؤكد فيه عىل املدخل السوسيولوجي إىل دراسة الخصوبة . (1)" علم اجتامع الخصوبة " 

عىل اجتامع السكان متداول  هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى نجد أن مصطلح          

يف الرتاث املاركيس والرتاث املرصي يف علم السكان . ففي الرتاث املاركيس إحتوى كتاب 

لني عىل فص –الذي حرره فالنتي  –" نظرية السكان : مقاالت يف البحث املاركيس " 

 أحدهام كتبه " سيسنكو " عن الجوانب السوسيولوجية للسلوك الدميوجرايف ، والثاين

 . (7)كتبه"  سموليفتش "  عن النظريات السوسيولوجية يف السكان 
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ويف كتاب آخر حرره  " فالنتي " أيضاً بعنوان " أسس نظرية السكان " نجد           

مناقشته مستفيضة للسكان يف املجتمع ما قبل الطبقي، ويف مرحلة النظام العبودي، 

ويف النظام اإلقطاعي، ثم نشوء النظرية البورجوازية عن السكان، والقوانني الدميوجرافية 

 .(2)يف ظل الرأساملية 

ويصور الشكل التايل موقع علم اجتامع السكان بني منظومة املعارف العلمية           

 عن السكان .
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 . 052، ص 0277املصدر : فالنتي )محرر( . أسس نظرية السكان، دار التقدم، موسكو، 

ويستخدم علم إجتامع السكان إمكانيات النظريات السوسيولوجية من أجل           

ور  اإلرتباط االجتامعي للعمليات الدميوجرافية . وتعد إعادة إنتاج السكان عملية 

اجتامعية يف جوهرها تقوم يف تجدد األجيال، وتفرد مكانة خاصة لدراسة تأثري األشكال 

ىل السلوك الدميوجرايف للسكان، وخصائص مثل هذا املختلفة للوعي االجتامعي ع

 االقتصادي لطبقات السكان وفئاتهم وكذلك –السلوك باالرتباط مع الوضع االجتامعي 

 .      (2)مجموعاتهم املهنية 

  

 

 نظرية الشيوعية

 العلمية

 الفلسفة الماركسية االقتصاد السياسي

  اللينية

 الللينينية

 المعارف العلمية عن السكان منظومة

 النظرية العامة في السكان

 أسس نظرية السكان

 اقتصاد السكان جغرافية السكان

  الديموغرافيا)منظومة العلوم
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ومثة كتاب آخر يعكس بوضو  موقف النظرية املاركسية من قضية العالقة بني           

االقتصادية، حيث يتضمن هذا الكتاب خمسة فصول  – السكان والتنمية االجتامعية

يتعلق األول منها بالقضايا النظرية املتعلقة بالعالقة بني التقدم االجتامعي والنمو 

السكاين، ويختص الفصل الثاين بديناميات السكان يف الدول النامية، ويناقش الفصل 

النتقال الرابع بنظرية االثالث السكان والتنمية يف ضوء مدخل النظم، ويتصل الفصل 

الدميوجرايف، ويختتم الفصل الخامس مبناقشة وافية عن السكان يف النظرية ومامرسة 

 . (02)التخطيط السكاين 

ويف الرتاث املرصي يف علم االجتامع نجد مؤلفات تحمل عناوين مثل " علم           

لوجيا السكان " ملحمد ، و " سسيو  (00)االجتامع السكاين " لعبد املجيد عبد الرحيم 

. وهي مؤلفات  (03)، و " علم اجتامع السكان " لعيل جلبي  (00)الغريب عبد الكريم 

تسعى قدر اإلمكان إىل إبراز وجهة نظر علم االجتامع وموقفه من القضايا   السكانية ، 

 موإن كانت املعالجة أقرب إىل الدميوجرافيا منها إىل علم االجتامع ، مام يؤكد أن عل

اجتامع السكان بحاجة إىل مزيد من املؤلفات التي تربط نظرية علم االجتامع ومناهجه 

 باملسائل السكانية .

وقد أوىل علامء السكان يف السنوات األخرية إهتامماً مكثفاً باملناهج الكيفية           

مخلوف  بإعتبارها مفتا  لفهم السلوك الدميوجرايف عىل نحو أفضل عىل حد تعبري " كارال

 Populationأوبرماير " . فقد خصصت الجمعية األمريكية لعلم السكان 

Association of America  حول هذا  0227حلقة نقاشية نظمتها " أوبرماير " عام

املوضوع . وخلصت هذه الحلقة النقاشية إىل أن االهتامم املتزايد باملناهج الكيفية 

ف ليدية يف التحليل الدميوجرايف ، وتزايد إعرتابإعتبارها مناهج مكملة لألساليب التق

علامء السكان بأدوات مثل املقابالت املفتوحة، والجامعات البؤرية ، والتقييم الرسيع 

إمنا يعكس تزايد الوعي بأهمية إستخدام املناهج املتعددة يف تحليل القضايا  –

فيض ج الكمية التي قد تالدميوجرافية، هذا إىل جانب االنتقادات التي وجهت إىل املناه

 . (00)إىل تحليالت ساذجة ورؤى سطحية 
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 ويرى " جون نودل "  أن املناهج الكيفية ذات فوائد ثالث للدراسات السكانية :          

 أن البيانات الكيفية ميكن أن تدعم نتائج املسو  الدميوجرافية أو تدحضها . (0

إىل فهم متكامل لنتائج املسو  أن تلك البيانات تساعد الباحث عىل الوصول  (0

الدميوجرافية . فالجامعات البؤرية واملقابالت املتعمقة تشجع املبحوثني عىل 

 تقديم تفاصيل عن آرائهم أو تفسرياتهم لسلوكهم .

أن البيانات الكيفية ميكن أن تفيض إىل تفسري لبعض العالقات الدميوجرافية التي  (3

 يتم دراستها .

دل " أن فهامً أفضل للسلوك الدميوجرايف ميكن تحقيقه بإستخدام ويضيف " نو           

املنهج األنرثوبولوجي جنباً إىل جنب مع مناهج البحث الكيفية املستعارة من العلوم 

 .( 05) االجتامعية األخرى

ويف تقييمه ملناهج البحث يف علم السكان يذهب " جان بيكون " إىل أن مثة           

يانات عىل الب –بداًل من ذلك  –حو تجاهل البيانات الكيفية ، والرتكيز اتجاهاً طاغياً ن

التي تجمع بواسطة املسو  االجتامعية التي تجري عىل نطاق واسع . ويستخدم 

األسايب الكيفية للبحث امليداين )املالحظة املشاركة  –يف بعض االحيان  –الباحثون 

دراسة . السياق الثقايف للمجتمع موضوع الواملقابالت املفتوحة عىل سبيل املثال( لفهم 

ويستطيع الباحثون بهذا الفهم أن يصمموا إستبيانات تضع هذا السياق الثقايف يف 

إعتبارها . ومع ذلك فقد إستمرت التحليالت االولية لهذه الدراسات منصبة عىل تكميم 

املراحل  االستجابات وتطبيق األساليب اإلحصائية . وتستخدم البيانات الكيفية يف

 . (01)االستكشافية من البحث بصفة أساسية 

ومن االنتقادات األساسية املوجهة إىل مناهج البحث املعارصة يف علم السكان           

أنها ثرية يف الجانب الوصفي فقرية يف الجانب التفسريي املطلوب للتنبؤ بالتغريات يف 

 نوعية الحياة . السلوك اإلنساين، وللتطبيق العميل من أجل تحسني
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التحليل الكيفي يف علم السكان إىل أن أدوات جمع البيانات  –ويذهب أنصار           

املالحظة، املقابالت املتعمقة، املقابالت الجامعية، تاريخ الحياة، الوثائق  –الكيفية 

 عىل درجة عالية من –من حيث املبدأ  –تبدو  –الشخصية، الجامعة البؤرية ...... إلخ 

 : (07)ة يف التعامل مع املواقف البحثية التالية الفاعلية والكفاء

عندما يشكل موضوع الدراسة واقعة مهمة ناتجة عن عملية مركبة تتضمن عدة  (0

عوامل يستمر تأثريها مبرور السنوات، وميكن أن تتأثر أياً بالسياق البيئي الذي 

 تحدث فيه ) مثل الزواج والطالق  والهجرة( .

غري محدد بشكل واحد ، وال تتوفر معلومات كافية عندما يكون موضوع الدراسة  (0

عن مداه وأمناطه واملامرسات املرتبطة به، وينظر إىل هذا املوضوع عىل أنه 

 موضوع عىل قدر كبري من الخصوصية ) مثل اإلجهاض العمدي ومنع الحمل ( .

عندما يوجد تباين كبري يف السلوك عىل املستوى الفردي مبا ال يجعل النظريات  (3

وجودة قادرة عىل تفسريه تفسرياً مناسباً ، أو عندما يكون السلوك مطرداً بدرجة امل

يصعب معها تفسري التباين املحدود   ) من األمثلة الدميوجرافية عىل ذلك 

إستخدام أو رفض إستخدام وسائل معينة ملنع الحمل مثل إستئصال األسهر عند 

 الرجال، وإستئصال الرحم عند النساء ( .

تخضع الواقعة إلرادة الفرد ) أو الجامعة ( أو اختياره بدرجة كبرية )مثل  عندما (0

املشاركة أو عدم املشاركة يف املرشوعات أو الربامج الطبية والتعليمية وغريها من 

 املرشوعات والربامج يف املجتمع املحيل ( .

عندما تكون الواقعة فريدة أو نادرة الحدوث، ومع ذلك يبدو من املهم حفظ  (5

سجالت عنها ) مثل االزمات الناجمة عن املجاعات والحروب والكوارث الطبيعية ( 

) البرتول، اليورانيوم .. إلخ ( أو بناء منشآت             أو إكتشاف موارد جديدة 

 جديدة ) املصانع، قنوات الري ( .
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عندما يحدث تغري بدرجة رسيعة للغاية إىل الحد الذي يصعب التكيف معه عىل  (1

حو مالئم ) مثل التغريات الجذرية يف االقتصاد كالتحول من التخطيط املركزي إىل ن

 املرشوعات الحرة، أو قوانني الهجرة واإلجهاض وما يصاحبها من آثار دميوجرافية ( .

عندما تكون الواقعة جديدة أو غري مألوفة أو " راديكالية " لدرجة يصعب معها  (7

 ات الجنسية املثلية، والهجرة غري القانونية( .دراستها دراسة جيدة ) مثل العالق

 دراسة األوضاع والعوامل واملؤثرات التي ال تكون منظورة بدرجـة  (2

واضحة، وإمنا يتم التعبري عنها تعبرياً كامناً من خالل مفاهيم مثل القوة والسيطرة 

واالستغالل واإلغرتاب وغريها من املصطلحات التي قد ال تتوفر عنها مؤورات 

 موضوعية .

 أهمية البحوث الكيفية يف الدراسات السكانية :

نسعى يف هذا الجزء إىل أربعة أمور أساسية أولها تعريف البحوث الكيفية           

وفكرتها، وثانيها أساليب البحث الكيفي وأدواته، وثالثها عرض أهمية البحث الكيفي 

يف فهم الظواهر السكانية، ورابعها التعريج عىل مهارات الباحث أثناء جمع البيانات 

 الكيفية .
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عريف ا1)  رتها :( ت ك  لبحوث الكيفية وف

يشري املنهج الكيفي بشكل عام إىل نوع من البحوث التي ترمي إىل تخطي           

الشكل أو الظاهر املباور الذي يطفو عىل السطح للوصول إىل املضمون، أو إىل طبيعة 

العالقات ودينامياتها، وهو مبثابة مقاربة ومنهجية تستهدف إعادة بناء املكون وفهم 

 . (02)ظاهرة ال

واملعاين التي ال  Processesولذا تتضمن كلمة " كيفي " التأكد عىل العمليات           

ميكن قياسها بدقة أو التي ال ميكن قياسها عىل اإلطالق  ويؤكد البحث الكيفي عىل 

البناء االجتامعي للواقع، ومحاولة اإلجابة عن األسئلة التي تؤكد كيف أن الخربة 

لسوم كام يعرفه ني –ة تخلق أو تضفي املعنى  وعىل هذا فالبحث الكيفي االجتامعي

هو ميدان متعدد النظم، وعابر للنظم، وأحياناً هو ميدان من النظم املضادة،  –وآخرون 

ولهذا فهو متقاطع مع العلوم اإلنسانية والطبيعية واالجتامعية . وهذا يعني أن البحث 

لوقت، أي أنه منوذج متعدد يف بؤرة إهتاممه، حيث الكيفي هو أشياء متعددة يف نفس ا

 . (02)أنه يسلم باملنظور الطبيعي، والفهم التفسريي للخربة اإلنسانية 

هذا، ويصور املنهج الكيفي العامل عىل أنه شديد التعقيد، والحقائق فيه دامئة           

تفاعل بني ثر بشدة بالالتغري، ومكونة من أبعاد متعددة من التصورات واملعاين التي تتأ 

السياق البيئي والتفاعل الذايت لألشخاص، وبهذا يهدف البحث الكيفي إىل الكشف عن 

معاين العالقات القامئة يف إطار الظواهر االجتامعية، وأثر هذه العالقات عىل األداء 

 . (02)االجتامعي 

عىل  من الحصول وبذلك تكون البحوث الكيفية طريقة للبحث ومدخالً ميكننا          

 معرفة متعمقة وصادقة عن الواقع االجتامعي .
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لبحث الكيفي وأدواته :2)   ( أساليب ا

يتضمن البحث الكيفي أساليب وأدوات بحثية عديدة مثل املالحظة املشاركة،           

، واملقابالت الجامعية، والجامعات البؤرية  In-depth iterviewواملقابلة املتعمقة 

التي تجري مع عدد محدود من املبحوثني حول موضوع محدد، واملقابالت الفردية شبه 

. وميكن أن تتم هذه املقابالت باإلعتامد عىل  Semi-structuredاملقننة أو الحرة 

سينام، فضاًل أو ال التسجيل اليدوي أو اإليل، وكذلك بالصوت، ويف بعض األحيان بالفيديو

 عن املعايشة الشاملة للنشاط االجتامعي والبحث الحقيل .

وكل تلك األساليب واألدوات تسمح للباحث أن يحصل عىل معرفة مبرشة من           

العامل الواقعي الذي يتناوله بالبحث والدراسة . وهىل هذا النحو يستطيع الباحث الذي 

ثيق الصلة بالبيانات التي يحصل عليها من خالل يستخدم البحث الكيفي أن يكون و 

إندماجه املباور بالعامل االجتامعي، وهذا االندماج ينطوي عىل تحليل عميق للبيانات 

بشكل يتسم بالشمول وبالقدرة عىل الوصف الدقيق والتشخيص الصحيح للمواقف 

نا . وبذلك ميكنواالتجاهات واملشاعر ، واالنفعاالت والدوافع، والعالقات االجتامعية 

هذا التحليل املتعمق والفهم املتكامل للظواهر االجتامعية من التأكد من صدق وثبات 

أدوات البحث الكيفي بدالً من الوقت الكثري الذي يضيع يف عملية التحقق من صدق 

وثبات أدوات البحث الكمي بطريقة قد تبدو منطقية إىل حد كبري مع خصوصية الوقائع 

 . (00)االجتامعية 

وعىل هذا فالبحث الكيفي ليس له نوع معني من الطرق واألساليب، فالباحث           

الكيفي يستخدم تحليل املضمون، وتحليل القصص األدبية، وتحليل الخطاب اليومي، 

وتحليل الوثائق، وتحليل النصوص اللغوية، وحتى التحليالت اإلحصائية . ولذلك يستفيد 

ية (، والفينومينولوجية ) الظاهرات )*(ناهج األثنوميثودولوجية الباحث من األساليب وامل

والهرمنيوطيقا ) التأويل والفهم ( ونظريات املساواتية، واإلثنوجرافية، واملقابالت، 

والتحليل النفيس، والدراسات الثقافية، واملسح االجتامعي، ودراسة الحالة، واملالحظة 

 باملشاركة مع اآلخرين .
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وعىل هذا، ال توجد طريقة أو مامرسة ميكن أن تتميز عىل األخرى، فكل هذه           

 . (00)املامرسات والطرق البحثية تزودنا مبعلومات مهمة وتبرصنا بالظاهرة املدروسة 

وهكذا، فإن البحوث الكيفية تتطلب طرقاً وأساليب متعددة يف الوقت نفسه،           

ى يف الدراسة الواحدة، وبالتايل فإن البحوث الكيفية وميكن االنتقال من طريقة إىل أخر 

ميكن أن تكون عالية املرونة، حيث إن إفرتاضات البحث قابلة للتجديد والتطوير طيلة 

مرحلة امليدان، وميكن أن تتقلص محايدة الباحث إىل حدها األدين إذا ما إلتزم بالقواعد 

تد حسب اإلمكانات والحاجة العلمية، كام أن الوقت املخصص للدراسة ميكن أن مي

 املطلوبة .

هر السكانية : -3 لبحث الكيفي يف فهم الظوا  أهمية ا

لقد تزايدت الدعوة يف الوقت الحايل إىل إستخدام البحوث الكيفية يف فهم           

الظواهر االجتامعية يف مجال البحث االجتامعي عامة والبحث السكاين خاصة؛ نتيجة 

لواقع االجتامعي والسلويك املركب واملعقد أشد التعقيد . وجاءت لعبور الفجوة بني ا

هذه الدعوة عىل يد علامء االجتامع الذين إعرتفوا بإهتاممهم األصيل بفهم السلوك 

اإلنساين عىل نحو ميكن الباحثني االجتامعيني من إستيعاب الديناميات الداخلية 

، عىل أساس أن كل ظاهرة أو عملية (03)والخارجية للظواهر االجتامعية يف آن واحد 

اجتامعية أو بعد من أبعاد بنية املجتمع له جوانبه الكمية والكيفية . فالظاهرة 

السكانية مثالً بحاجة إىل إبراز وتدقيق ألبعادها الكمية كمعدالت الوفيات واملواليد 

الت املعد  والنشاط االقتصادي، كام هي بحاجة أيضاً إىل فهم العوامل املؤثرة عىل هذه

 . (00)واآلثار املجتمعية املرتتبة عليها 

ومن الدراسات التي مزجت بني املناهج الكيفية والكمية يف مجال الدراسات           

( عن مدى قدرة املقارنة بني نتائج 0220السكانية دراسة  " ادوارد فيكتوريا " وزمالئه )

يف  بيانات الكيفية تسهم بشكل فعالالجامعة البؤرية واملسو  االجتامعية، مبا جعل ال

 .( 05)تعميق وفهم النتائج الكمية وإثرائها 
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لذلك تفيد البحوث الكيفية يف مجاالت الدراسات السكانية، ألنها متكننا من           

فهم أفضل لثقافات الشعوب والجامعات املحلية عىل األخص مبا يسمح بفهم إتجاهات 

هذه الجامعات مع مختلف األبعاد واملتغريات وسلوكيات وديناميات تفاعل 

 الدميوجرافية، والتعرف عىل أشكالها التقليدية والحديثة .

كام ميكن أن تسهم البحوث الكيفية يف الدراسات السكانية من خالل أدواتها           

املنهجية من خالل املقابالت الجامعية الحرة . كام ميكن إستخدام هذه البحوث كمرحلة 

متهيدية إلجراء املسو  السكانية . وميكن أن تكون البحوث الكيفية مصاحبة للبحوث 

حاالت خاصة أو مرضية معينة، أو عىل ظواهر معينة حديثة  الكمية لتعميق البحث مع

أو غري مفهومة وبخاصة حول برامج صحة األرسة وتنظيم النسل التي تركز عىل الصحة 

 اإلنجابية والصحة الجنسية، وصحة الشباب  والرجال .

ي توتجدر اإلشارة يف هذا السياق إىل وجود عدد من األدوات والطرق الكيفية ال          

أسهمت يف إثراء املعرفة بالظواهر السكانية مثل دراسة السلوك الجنيس واألمراض 

التناسلية أو وفيات االمهات أو الخصوبة أو مكانة املرأة، ومن أبرزها املنهجيات رسيعة 

التنفيذ، وهي منهجيات تعتمد عىل املقابالت الجامعية أو الفردية أو عىل املالحظة، 

 . (01)يف وقت قصري نسبياً وتجري يف أوساط عدة 

نات الكيفية : -4 ا بي ل لباحث يف جمع ا  مهارات ا

يتعني أن يتوفر يف الباحث امليداين الذي يقوم مبهمة جمع البيانات الكيفية عن           

بغرض التعمق يف فهمها واإلحاطة بكافة جوانبها وأبعادها املختلفة  –الظاهرة السكانية 

 اسية التي ميكن اإلشارة إليها عىل النحو التايل :عدد من املهارات األس –

عىل الباحث امليداين أن يدخل املجتمع الذي يقوم بدراسته من خالل تعاون  -أ 

. فمثل هؤالء اإلخباريون ميكن أن يكونوا مصدر أساسياً  Informantsاإلخباريني 

ع من مصادر الحصول عىل املعلومات، ولذا فالباحث يجب أن يدخل املجتم

بإعتباره عضواً فيه من خالل اإلخباري الذي يكون مرشداً له وناقالً لثقافة املجتمع 

ولغته . وعىل الرغم من أن الباحث ميكن أن يقوم بإجراء مقابالته بدون إخباري، 

 إال أن هذا الباحث يستطيع أن يوفر كثرياً من الوقت 
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 جيد . ومام يؤكد ذلك ما قام ويتجنب كثرياً من األخطاء لو توفر إخباري عىل مستوى

من مساعدة لوليم وايت يف دراسته الشهرية عن مجتمع  DOCبه اإلخباري 

النوايص، حيث وفر له الوقت ويرس له الحصول عىل كثري من املعلومات املتعمقة 

 عن الظاهرة التي قام بدراستها .

عىل أساس أن هدف البحث  Reportعىل الباحث إقامة نوع من الرابطة الشعورية  -ب

الكيفي يتمثل يف إدراك العوامل الكامنة وراء السلوك االجتامعي ومعرفة أهدافه 

ومقاصده بغرض تحقيق الفهم الشامل . ومن ثم يصبح من الرضوري تأسيس 

عالقة إنسانية، وذلك بأن يضع الباحث نفسه يف مكان املبحوثني يف محاولة منه 

م بداًل من محاولة فرض تصورات العامل األكادميي ألن يرى املوقف من منظوره

عليهم، وبالتايل فإن تكوين تلك الرابطة الشعورية مع املبحوثني تفتح الباب أمام 

 . (07)معلومات بحثية أكرث     غزارة 

يتوقف نجا  الباحث يف الحصول عىل البيانات امليدانية من خالل تقديم نفسه  -ج

يف املجتمعات التي ال يوجد فيها فكرة واضحة عن للمجتمع بطريقة جيدة خاصة 

دور الباحث العلمي عند جمهور املبحوثني . وقد يستغرق ذلك األمور وقتاً طويالً، 

ولكنه يحقق فائدة كربى من أجل الحصول عىل البيانات، خاصة إذا إقتنع جمهور 

يحة حالبحث مبدى أهمية هذا الدور، وإستطاع الباحث أن يقدم نفسه بطريقة ص

 للمجتمع، وأن يكسب تعاطفهم معه .

يجب أال يلجأ إىل التسجيل الوقتي الرسيع إلستجابات املبحوثني واملظاهر السلوكية  -د

الخاصة، وإمنا يسجل هذه اإلستجابات بعد أن يتأكد متاماً من أنها متثل الدافع 

سبياً ن الفعيل لسلوك هؤالء املبحوثني، ولن يتحقق له ذلك إال بعد فرتة طويلة

يستطيع معها أن يتمثل املواقف والخربات التي يعيشونها، وأن يضع نفسه يف 

 . (02)موضعهم 
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وال شك يف أن نجا  الباحث يف تنفيذ هذه املهارات عىل املستوى الواقعي           

يتوقف بدرجة كبرية عىل مدى ترجمتها عىل املستوى السلويك للباحث أثناء التطبيق 

مجتمع البحث، ويرتبط كذلك بالسلوكيات والترصفات التي تصدر عن  امليداين يف

الباحث يف املواقف املختلفة، وقدرته عىل فهم وإستيعاب القيم واملعايري التي ميتثل لها 

 هؤالء املبحوثني حتى يتيرس له مهمة كسب ثقة جمهور البحث وتعاونهم إلنجاز مهمته .

 عي :الجامعة البؤرية كأداة للبحث االجتام

برزت الجامعات البؤرية واملقابالت الجامعية من جديد خالل عقد الثامنينات           

كأساليب شائعة لجمع بيانات كيفية بني علامء االجتامع، ويف مدى أوسع من مجاالت 

البحوث : األكادميية والتطبيقية . وتستخدم الجامعات البؤرية حالياً بإعتبارها منهجاً 

أو باملزاوجة مع املسو  وغريها من أساليب البحث خاصة املقابالت مستقالً بذاته 

 الفردية املتعمقة .

ويذهب" ديفيد مورجان " إىل أن املقارنة بني الجامعات املحورية وكل من           

املسو  واملقابالت الفردية تساعدنا يف الكشف عن مزايا ومثالب املقابالت الجامعية، 

يف  Moderatorر الجامعة يف حدوث التفاعل ودور املنشط وذلك بالرتكيز عىل دو 

توجيه هذا التفاعل . ويضيف أنه ميكن تعظيم مزايا الجامعات املحورية من خالل إيالء 

عناية أكرب لقضايا تصميم البحث عىل مستوى مرشوع البحث ومستوى الجامعة . 

 ايل :رية عىل النحو التويحدد مورجان االتجاهات املستقبلية املهتمة يف الجامعة البؤ 

 تطوير معايري إعداد تقارير بحوث الجامعة البؤرية . (0

 إجراء مزيد من البحوث املنهجية عن الجامعات البؤرية . (0

 االهتامم بقضايا تحليل البيانات . (3

 . (02)االنشغال بإهتاممات املبحوثني ) املشاركني (  (0
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وعىل الرغم من أن بعض أشكال املقابلة الجامعية موجودة منذ زمن طويل مع           

قيام علامء االجتامع بجمع البيانات ونرش بوجاردس ملقالة بعنوان " املقابلة الجامعية 

، إال أن عقد الثامنينيات شهد بزوغ 0201" يف مجلة علم االجتامع التطبيقي عام 

املقابالت الجامعية بصفة عامة والجامعات البؤرية بصفة االهتامم بدرجة ملحوظة ب

 خاصة . وظهر كثري من هذا االهتامم عىل السطح ألول مرة يف منتصف الثامنينات .

نرش " روبرت مريتون " مالحظات تقارن مقالته الرائدة عن "  0227ففي عام           

للجامعة البؤرية، يف حني قام مع استخدامات باحثي التسويق  (32)املقابالت البؤرية " 

جون نودل وزمالؤه بنرش ملخص لبحوثهم عن التغريات الدميوجرايف يف تايالند التي 

 .(30)إستخدموا فيها الجامعة البؤرية 

وشهد العام التايل ظهور كتابني ضخمني عن الجامعات البؤرية من جانب           

، وإعادة نرش كتاب (33)ظهور كتب أخرى  ، وتىل ذلك االهتامم(30)العلامء االجتامعيني 

، وإصدارين خاصني حول (35)وظهور كتاب محرر ضم مجموعة من الفصول (، 30)مريتون 

هذا املوضوع يف دورتني هام البحوث الكيفية الصحية، ومجلة عىل الشيخوخة 

 . (31)املقارن

 عة البؤرية منوميكن الربهنة عىل مستوى االهتامم الحايل مبقابالت الجام          

وامللخصات  Sociological Abstroctsالبحث يف امللخصات السوسيولوجية 

ودليل الشواهد يف العلوم االجتامعية  Psychological Abstratsالسيكولوجية 

Social Science Citation Index  وتوضح جميع هذه املصادر منواً مطرداً يف .

وحده أكرث من مائة  0220فقد شهد عام  البحوث التي تستخدم الجامعات البؤرية،

مقالة يف الدوريات املشار إليها يف هذه املصادر لدراسات امبرييقية إستخدمت 

 الجامعات البؤرية .
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وبتحليل مضمون املقاالت الواردة يف امللخصات السوسيولوجية بصفة خاصة           

من البحوث اإلمبرييقية التي أستخدمت الجامعات البؤرية خالل  %12تبني أن أكرث من 

عقد الثامنينيات جمعت بينها وبني أدوات بحثية أخرى، مع أن نسبة الدراسات التي 

فقط زادت يف السنوات األخرية . ومن ثم تلفت هذه إعتمدت عىل الجامعات البؤرية 

املراجعة اإلنتباه إىل إستخدام الجامعات البؤرية كمنهج مستقل بذاته، أو باملزاوجة مع 

 . (37)مناهج  أخرى 

 

 

 

 تعريف الجامعات البؤرية :

تحتوي أدبيات العلوم االجتامعية عىل تعاريف متعددة للجامعة البؤرية تدور           

، واألحداث (32)، والنشاط الجامعي (32)ول أربعة مالمح رئيسية هي : املناقشة املنظمةح

 . (00)والتفاعل (02)االجتامعية  

ويعرف " بوويل وسنجل " الجامعة البؤرية بأنها " جامعة من األفراد يختارها           

رباتهم    خ ويحشدها الباحثون ملناقشتهم يف موضوع البحث والتعليق عليه من واقع

 . (00)الشخصية " 

كام يعرفها " مورجان " بأنها " أسلوب من أساليب البحث ميكن بواسطته جمع           

 . (03)حول موضوع ما يحدده الباحث "  –من خالل التفاعل الجامعي  –البيانات 

 ويشتمل هذا التعريف عىل ثالثة عنارص أساسية هي :          

 أسلوب من أساليب البحث املكرس لجمع البيانات .أن الجامعة البؤرية  (0

 أنه ينظر إىل التفاعل يف املناقشات الجامعية كمصدر للبيانات . (0
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أنه يسلم بالدور االيجايب للباحث يف توجيه املناقشات الجامعية ألغراض جمع  (3

 لبيانات.

هي " أسلوب من أساليب البحث  –يف رأي كاري وسميث  –والجامعة البؤرية           

يعتمد عىل إستخدام املناقشة املوجهة من خالل التفاعل كوسيلة الحصول عىل 

 .( 00)معلومات ثرية " 

 ويتضح من هذه التعاريف السابقة أن الجامعات البؤرية متتاز مبا ييل :          

 امماً واضحاً باملبحوثني بإعتبارهم " خرباء " يف موضوع البحث .أنها تعطي إهت (0

 أنها تتيح التعمق يف فهم إتجاهات املبحوثني وتصوراتهم وآرائهم . (0

 أنها تعتمد عىل التفاعل الدينامي للجامعة للحصول عىل املعلومات املطلوبة . (3

أن نجا  هذا األسلوب البحثي يتوقف عىل قيام الباحث بدور املنشط ال بدور  (0

 . (05)القائم باملقابلة 
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ؤرية : ب ل واع الجامعات ا ن  أ

يقسم معظم الباحثني الذين يقومون بإجراء البحوث الكيفية الجامعات البؤرية           

 Mini، والجامعات الصغرية  Full Groupsإىل ثالثة أنواع مختلفة . الجامعات الكبرية 

Groups  والجامعات الهاتفية ،Telephone Groups  وتشرتك هذه األنواع فـي .

 خصائـص 

 متشابهة، إال أن مثة إختالفات مهمة بينهم .

وتقوم الجامعات البؤرية الكبرية عىل مناقشة متتد ما بني تسعني إىل مائة           

متمرس . وتضم هذه  Moderatorوعرشين دقيقة تقريباً . ويقود املناقشة " منشط " 

الجامعة ما بني مثانية إىل عرشة مبحوثني يف جلسة املناقشة إستناداً إىل تشابه خصائصهم 

 ة إىل تقارب إتجاهاتهم .الدميوجرافية باإلضاف

وال تختلف الجامعات البؤرية الصغرية عن الجامعة البؤرية الكبرية يف يشء إال          

 تضم عادة ما بني أربعة إىل ستة مبحوثني . –أي الجامعة الصغرية  –أنها 

كل يف حوار هاتفي عىل ش )*( ويشرتك املبحوثني يف الجامعة البؤرية الهاتفية          

مؤمتر بقيادة باحث ملدة ترتاو  بني نصف الساعة إىل ساعتني . ويتم إختيار هؤالء 

 املبحوثني بنفس طريقة إختيارهم يف الجامعة البؤرية الكبرية أو الصغرية .

 ومن أوجه التشابه بني هذه األنواع الثالثة :

مرساً يقوم بإجراء املناقشة . ويتوىل أنها تضم نوعاً من أنواع الجامعات، وباحثاً مت (0

هذا الباحث مهمة قيادة املناقشة ، ويستمر النقاش بني املشاركني، ويتحدث قلياًل 

أثناء النقاش . وال يقوم الباحث يف الجامعة البؤرية بنفس دور القائم باملقابلة 

Interviewer  ،يف البحوث الكمية أو البحوث التي تعتمد عىل املسح 
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ى أنه يقوم بتوجيه أسئلة يجيب عنها املبحوثني، ولكنه يستعني بدليل يقوم مبعن

بإعداده سلفاً تبعاً ألهداف البحث، ويبذل قصارى جهده ألن يكون الحوار كله 

 من جانب املبحوثني إعتامداً عىل بنود هذا الدليل .

حددة م أنها تقوم عىل إختيار مجموعة متجانسة من املبحوثني إستناداً إىل محكات (0

تبعاً للهدف من البحث، وأن يكون هؤالء املبحوثني عىل دراية وافية مبوضوع 

 البحث بالدرجة التي تجعلهم قادرين عىل القيام مبناقشة مفيدة لهذا املوضوع .

يف هذه الجامعات الثالثة يتم تسجيل املناقشة لإلحتفاظ باملداوالت التي جرت،  (3

 هذه املناقشات . كام ميكن إستخدام الفيديو يف تسجيل

وميكن الكشف عن أوجه اإلختالف بني أنواع الجامعات البؤرية من خالل فهم           

متعمق لكل نوع منها . ومن أكرب اإلختالفات بني الجامعات البؤرية الكبرية والصغرية 

هو عدد املبحوثني الذين تشملهم . فالجامعات الكبرية تضم مثانية إىل عرشة مبحوثني، 

حني تقترص الجامعات الصغرية عىل أربعة إىل ستة مبحوثني فقط . ويفضل بعض يف 

الباحثني الجامعات الصغرية عن الجامعات الكبرية لشعورهم بأنه بوسعهم الحصول 

عىل معلومات أكرث عمقاً من الجامعات الصغرية . ويعود السبب يف ذلك إىل أن جلسة 

قيقة تقريباً . وإذا شملت الجامعة عرشة املناقشة مع الجامعة تستمر حوايل مائة د

مبحوثني ، فإن متوسط نصيب املبحوث للمشاركة يف املناقشة يكون يف حدود عرش 

دقائق فقط . أما يف حالة الجامعات الصغرية فإن الوقت املتا  لكل مبحوث يبلغ 

 نمن الحصول عىل معلومات أكرث م –من الناحية النظرية  –الضعف، مبا ميكن الباحث 

 كل مبحوث .

ويلجأ باحثون آخرون إىل اإلعتامد عىل الجامعات الصغرية، ألنه يكون من           

الصعب حشد أكرب من ستة أشخاص يف جامعة معينة . ومن النواحي العملية األخرى 

التي تجعل الباحثني يفضلون الجامعات الصغرية عن الجامعات الكبرية سهولة حشد 

، والتكلفة، أو عدم رغبة بعض الجامعات املستهدفة يف أن عدد صغري من املبحوثني

 تكون موضوعاً لبحوث الجامعة البؤرية .
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وتبدو اإلختالفات أكرث وضوحاً بني الجامعات البؤرية الهاتفية وغريها من أنواع           

الجامعات البؤرية . فالنقاش مع الجامعات الهاتفية يتم يف بيئة مؤمير للمناقشة، ومن 

ثم يكون املبحوثني والباحث يف أماكن مختلفة . وعىل العكس من ذلك يتم دوماً إجراء 

لجامعات الصغرية والكبرية يف مكان يحدث فيه التفاعل املباور بني جميع املناقشة مع ا

املشاركني . والبد أن يتوفر يف هذا املكان غرفة للجامعة البؤرية، وطاولة كبرية مستديرة 

يجلس حولها أعضاء الجامعة أثناء املناقشة . ويتصل مبعظم هذه الغرف غرفة 

 ش واإلستامع إليه .للمالحظة ميكن من خاللها مالحظة النقا

ومام يجعل الجامعات الهاتفية تختلف عن الجامعات الكبرية والصغرية           

محدودية التفاعل بني املشاركني يف النقاش لغياب اإلتصال املباور بينهم . ويكون دور 

الباحث يف الجامعة الهاتفية أشبه بدور القائم باملقابلة منه بدور قائد املناقشة، ويعود 

ذلك إىل أن التفاعل يكون أكرث صعوبة مقارنة مبا يحدث يف الجامعتني : الكبرية 

 والصغرية .

وقتاً أقرص مام تستغرقه األشكال األخرى  –عادة  –وتستغرق الجامعات الهاتفية           

الجامعات البؤرية، حيث يكون املتوسط ساعة واحدة مقارنة بساعة ونصف الساعة 

 امعات التقليدية . وأخرياً فإنه ميكن تسجيل املناقشات يف الجامعتني :والساعتني بني الج

هذه  بتحليل –بالتايل  –الصغرية والكبرية بالصوت والصورة مام يسمح للباحث 

 املناقشات. وهذا يستحيل بالنسبة للجامعة الهاتفية التي ميكن تسجيلها بالصوت فقط .

ل الجامعات البؤرية الهاتفية عن الجامعتني : وهناك عدة أسباب تدعو إىل تفضي          

الصغرية أو الكبرية . ورمبا يكون عدم اإلفصا  عن إسم املبحوث من األسباب التي 

تجعله يوافق عىل املشاركة يف املناقشة . فقد تكون لدى بعض املبحوثني عدم الرغبة يف 

 التعبري عن آرائهم وإتجاهاتهم بحضور آخرين يف نفس الغرفة . 
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ومن ثم فإن الجامعة الهاتفية تتيح فرصة ملشاركة بعض املبحوثني الذين ال يريدون 

اإلفصا  عن أسامئهم . وأخرياً فإن إجراء املناقشة مع الجامعة الهاتفية يكون أقل تكلفة 

 . (01)بدرجة كبرية من الجامعتني : الصغرية والكبرية 

لبح ل خرى  أل ا ألدوات  ا ؤرية يف مقابل  ب ل ث الجامعة ا

الجتامعي :  ا

 إذا كانت الجامعات البؤرية ليست سوى أداة واحدة من أدوات           

إجراء البحوث الكيفية، وإذا كانت تلك الجامعات شكالً من أشكال املقابلة الجامعية، 

 فإن السؤال الذي يطر  نفسه هنا :

 هل تختلف الجامعات البؤرية عن األنواع األخرى للمقابالت الجامعية؟

يستبعد تعريف مورجان الذي سبقت اإلشارة إليه بعض املرشوعات البحثية           

 جامعات بؤرية، وذلك عىل النحو التايل : –يف بعض األحيان  –التي يطلق عليها 

أن الجامعات البؤرية ينبغي متييزها عن الجامعات التي يكون الغرض األسايس  (0

وصنع القرار، والرتبية، والتنظيم ، أو  منها شيئاً آخر خالف البحث مثل العالج ،

تغيري السلوك ، هذا عىل الرغم من أن الجامعات البؤرية التي يكون الغرض 

 األسايس منها جمع البيانات قد يرتتب عليها أيضاً بعض هذه األغراض .

من املفيد أن منيز الجامعة البؤرية عن األساليب البحثية األخرى التي تستعني  (0

حوثني ، ولكنها ال تعتمد عىل التفاعل يف املناقشات مثل الجامعات بعدد من املب

 . Delphiوجامعات دلفي  Nominalاإلسمية 

أن الجامعات البؤرية ينبغي متييزها عن األدوات التي تجمع بيانات من مناقشات  (3

جامعة تحدث بصورة طبيعية وال يوجد فيها شخص يقوم بدور القائم باملقابلة . 

وال ترتبط التفرقة هنا مبا إذا كانت الجامعة موجودة بالفعل قبل إجراء الدراسة، 

 ولكنها ترتبط 
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 . (07)ت الباحث هي التي توجه املناقشة مبا إذا كانت إهتامما

وهناك طريقة أخرى لإلجابة عىل السؤال السابق بالتفرقة بني إتجاهني أولهام           

. ويعامل اإلتجاه األول معظم أشكال  Exclusiveوثانيهام قرصي  Inclusiveحرصي 

ل ؤرية، ويعاماملقابالت الجامعية بإعتبارها شكالً مختلفاً من أشكال الجامعات الب

اإلتجاه الثاين الجامعات البؤرية بإعتبارها أداة أضيق مجاالً مبا ال يجعلها تختلط مع 

األنواع األخرى للمقابالت الجامعية . ومن أبرز األمثلة عىل اإلتجاه القرصي ما يشيع 

إستخدامه يف بحوث التسويق من مقولة مؤداها أن الجامعات البؤرية البد أن تتحقق 

( من الغرباء 02( إىل )1وط معينة منها أنها تتكون من مناقشات مقننة بني )فيها ور 

املتجانسني يف موقف رسمي . ومشكلة هذا اإلتجاه أنه يفشل يف توضيح أية مزايا لقرص 

تعريف الجامعات البؤرية عىل الدراسات التي تستويف هذه الرشوط، أو إستبعاد 

 . (02)يها تستوف    املقابالت الجامعية التي ال 

وقد توصل" فراي وفونتانا " إىل تنميط يضع الجامعات البؤرية كفئة ضمن           

فئات عديدة من املقابالت الجامعية . وإستناداً إىل أبعاد التنميط الذي قاما به فإن 

املقابالت الجامعية هي يشء يختلف عن الجامعات البؤرية إذا أجريت يف مواقف 

 . (02)ابلة غري موجهة، أو إستخدمت مناذج غري مقننة    لألسئلة رسمية، وإستخدمت مق

ويذهب" كاتريال وماكالران "  إىل أن كل الجامعات التي تجتمع إلنتاج بيانات           

عن موضوع معني ألغراض البحث هي جامعات بؤرية حتى تلك الجامعات التي تتشكل 

من مقابلتهم عدة مرات . يضاف إىل  بغرض مقابلة مثانية أشخاص يف وقت واحد بدالً 

ذلك أت الرتاث املتعلق ببحوث التسويق يف أوربا يستخدم بدالً من مصطلح " 

الجامعات البؤرية" مصطلحات أخرى مثل املناقشة الجامعية ، والبحث الكيفي، 

 . (52)وجامعات املتناقشني ، والجامعات اإلبداعية املمتدة 
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وإذا كانت الجامعات البؤرية شكال من أشكال املقابلة الجامعية، فإنه يبدو من           

املهم أن نفرق بينهام . فاملقابلة الجامعية يقصد بها مقابلة عدد من األفراد يف نفس 

الوقت، وينصب الرتكيز فيها عىل توجيه أسئلة من جانب الباحث واإلجابة عنها من 

الجامعات البؤرية فهي تقوم عىل التفاعل داخل الجامعة إستناداً  جانب املبحوثني، أما

. ومن ثم فإن الخصيصة الرئيسية التي متيز  (50)إىل املوضوعات التي يثريها الباحث 

الجامعات البؤرية تتمثل يف الفراسة والبيانات التي نحصل عليها نتيجة للتفاعل بني 

 املبحوثني .

ة البؤرية بصفة أساسية إىل التعرف عىل إتجاهات وتهدف بحوث الجامع          

املبحوثني ومشاعرهم ومعتقداتهم وخرباتهم وردود أفعالهم بطريقة يصعب تحقيقها 

باإلستعانة باألدوات األخرى مثل املالحظة واملقابلة الفردية أو اإلستبيان . وقد تكون 

عن الجامعة أو عن  هذه اإلتجاهات واملشاعر واملعتقدات مستقلة إستقالالً جزئياً 

سياقها االجتامعي، إال أنه ميكن الوضو  عليها من خالل التجمع االجتامعي أو التفاعل 

 الذي تستوجبه الجامعة البؤرية كأداة للبحث االجتامعي .

وباملقارنة مع املقابالت الفردية التي تهدف إىل جمع بيانات عن إتجاهات           

م، فإن الجامعات البؤرية تهدف إىل إستنباط عديد من األفراد ومعتقداتهم ومشاعره

وجهات النظر والعمليات الوجدانية يف سياق الجامعة . ويسهل عىل الباحث أن يتحكم 

 يف املقابلة الفردية مقارنة بالجامعة البؤرية التي ميسك فيها املبحوثون بزمام املبادرة .

عة البؤرية متكن الباحث من الحصول عىل وباملقارنة مع املالحظة نجد أن الجام          

كم غزير من املعلومات يف فرتة زمنية أقرص . وإذا كانت أدوات املالحظة تتطلب من 

الباحث أن ينتظر األشياء حتى تحدث، فإن الباحث يف الجامعة البؤرية يسرتشد بدليل 

بيعية اثاً طاملقابلة . وبهذا تعد الجامعات البؤرية مبثابة أحداث منظمة وليست أحد

(50) . 
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 وتظهر فائدة الجامعات املحورية يف ثالث مواقف، وهي :          

 وجود إختالف يف القوة بني املبحوثني وصناع القرار . (0

 اإلهتامم بلغة الحياة اليومية املستخدمة والثقافة السائدة بني جامعات معينة . (0

 . (53)الكشف عن درجة اإلجامع عىل موضوع معني  (3

ؤرية : ب ل ستخدامات بحوث الجامعات ا  إ

ميكن إستخدام الجامعات البؤرية يف املراحل األولية أو اإلستكشافية للدراسة           

، أو بعد اإلنتهاء من الربنامج  (55)، أو أثناء الدراسة لتقييم برنامج عمل أو تطويره (50)

خدام الجامعات البؤرية لتقدير آثاره، أو لخوض مجاالت بحثية أخرة . كام ميكن إست

 . (51)كمنهج يف حد ذاته، أو مكملة ملناهج أخرى 

، وتطوير أسئلة (57)وتساعد الجامعات البؤرية يف إستكشاف الفروض أو صياغتها          

. ومع ذلك يؤخذ عىل الجامعة البؤرية (52)أو مفاهيم يف اإلستبيانات أو دليل املقابلة

تعميم نتائجها عىل املجتمع ككل ، نظراً لصغر أعداد األفراد أنها محدودة يف قدرتها عىل 

 املشاركني يف البحث، وإحتامل أن ال يشكل املبحوثون عينة ممثلة.

 ستة مجاالت إلستخدام الجامعة البؤرية، وهي : (52) "   ويحدد " جرين بوم           

 حمل.الدراسات املتعلقة بتطوير املنتجات الجديدة مثل وسائل منع ال (0

 دراسة املوقف من قضية ما . (0

 دراسة عادات االستهالك وأمناطه . (3

 دراسات االتجاه . (0

 دراسات التقييم . (5

 إستثارة أفكار جديدة من املبحوثني . (1
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وعىل الرغم من أن الجامعة البؤرية متثل منهجية متميزة يف البحث توفر لنا معلومات   

وب غالباً ما يساء إستخدامه يف مواقف تكون قيمة يف مواقف عديدة فإن هذا األسل

فيها أساليب أخرى أكرث مالءمة بالنظر إىل أهداف البحث، ومن أوجه مساوئ إستخدام 

 الجامعات البؤرية ما ييل :

إستخدام الجامعات البؤرية كبديل رخيص عن البحوث الكمية، ويف هذه الحالة  (0

 تكون املنتائج مضللة .

 البؤرية يف الحصول عىل بيانات ال يتسنى معها ذلك .إستخدام الجامعات  (0

 إستخدام أكرث من جامعة بؤرية بدون داع لتحقيق أهداف البحث . (3

 إستخدام الجامعات البؤرية يف مناطق جغرافية مختلفة بدون مربر. (0

إستخدام الجامعات البؤرية بطريقة غري كفؤة بسبب سوء اإلعداد الجيد إلجراء  (5

ختيار املبحوثني، أو عدم قدرة الباحث عىل إدارة املناقشة املناقشة، أو سوء إ 

 بطريقة ال تحقق أهداف البحث .

إستخدام الجامعات البؤرية بطريقة غري جادة، مبعنى تركيز الباحث عىل مبحوث  (1

أو مبحوثني فقط دون سواهام بإفرتاض أن آرائهام تعكس إجامعاً بني جميع 

تخدام الجيد للجامعة البؤرية هو إعطاء املبحوثني . والحقيقة أن مفتا  اإلس

 الفرصة لجميع املبحوثني للمناقشة دون الرتكيز عىل فرد أو فردين فقط .

لبها : رية ومثا ؤ ب ل زايا الجامعة ا  م

 يرى " كيتزنجز "  أن التفاعل يعد امللمح الرئيسـي للجامعـات           

ة نظرهم حول العامل، واللغالبؤرية ، ألن التفاعل بني املبحوثني يكشف عن وجهات 

التي يستخدمونها ملناقشة قضية ما، وقيمهم ومعتقداتهم بشأن موقف معني . كام أن 

التفاعل ميكن املبحوثني من توجيه أسئلة إىل بعضهم البعض، وإضافة إىل إعادة تقييم 

 .(12)فهمهم لخرباتهم الشخصية
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أن ديناميات الجامعة سال  ذو حدين ويعرتف الباحثون يف العلوم االجتامعية ب          

يف الجامعات البؤرية، بإعتبارهم أهم مصدر قوة لتشجيع النقاش بني املبحوثني من 

ناحية، وأخطر تهديد ملناقشة القضايا مناقشة مفتوحة من جانب املبحوثني من ناحية 

 أخرى .

احثني نفس هؤالء البوعندما يصل األمر إىل تحليل بيانات الجامعة البؤرية ينظر           

نظرة سلبية، بإعتبار أن هذا التأثري  Group Effectإىل ما يطلق عليه " تأثري الجامعة " 

بل  –ميثل تهديداً لصحة وجهات نظر املبحوثني وخرباتهم . ويشري الباحثون إىل صعوبة 

إنتزاع وجهات نظر األفراد من وجهات نظر الجامعة، أي ظاهرة التفكري  –وإستحالة 

 . (10)، وتلويث اإلجابة الحقيقية للفرد  Group Thinkالجامعي 

وميكن القول بلغة أخرى أنه يف الوقت الذي يشعر فيه باحثو الجامعة البؤرية           

بالرغبة يف فوائد التفاعل الجامعي يف تشجيع إفصا  املبحوثني عن املعلومات وتدفقها، 

 عة قد تلوث وجهات نظر أعضائها .فإن هؤالء الباحثني يأسون عىل أن الجام

 وميكن أن يكشف تحليل التفاعل يف الجامعة البؤرية عام ييل :          

اللغة املشرتكة حول املوضوع، واألمور املسلم بها، واألمور األخرى التي تحتاج إىل  (0

 إيضا  من املبحوثني .

بعض قشته، و املعتقدات واألوهام حول املوضوع الذي يشرتك املبحوثني يف منا (0

 هذه املعتقدات واألوهام أمور مسلم بها، وبعضها اآلخر يتم تحديه .

مصادر املعلومات التي يلجأ إليها املبحوثون لتربير وجهات نظرهم وخرباتهم  (3

 وكيفية إستجابة اآلخرين لها .

 مصادر املعلومات وأمناطها التي تثري تغرياً يف الرأس، وإعادة تفسري الخربات . (0

نربة الصوت، واللغة، ودرجة املشاركة الوجدانية عندما يتحدث املبحوثون مع  (5

 . (10)بعضهم البعض حول املوضوع 

  



194 

 

ومن مزايا الجامعات البؤرية أنها تستنبط املعلومات بطريقة تسمح للباحثني           

تفسري أسباب بروز قضية ما . ونتيجة لذلك ميكن فهم الفجوة بني ما يقوله األفراد 

ويفعلونه عىل نحو أفضل، والوصول إىل تفسريات متعددة إلتجاهات املبحوثني 

 وسلوكهم .

إلقالل من فائدة بحوث الجامعة البؤرية للمبحوثني  إذ أن فرصة وال ينبغي ا          

اإلنخراط يف عمليات صنع القرار، وتقدير املبحوثني عىل أنهم خرباء ، وإتاحة الفرص 

كل ذلك ميكن أن ميثل مصدر قوة لكثري من  –لهم للعمل بالتعاون مع الباحثني 

حو جيد، فإن ذلك من شأنه أن املبحوثني . وإذا كانت الجامعة متارس نشاطها عىل ن

 عىل –كوحدة وليست كأفراد  –يؤدي إىل بناء جسور الثقة وزيادة مقدرة الجامعة 

إستكشاف الحلول ملشكلة معينة . وينبغي أن نعي أنه ليس مبقدور جميع املبحوثني 

أن يجنوا مثار هذه الفوائد من الجامعة البؤرية، ألن هذه الجامعة ميكن أن تشكل 

لتخويف بعض أعضائها اإلنطوائيني أو الخجولني . وبالتايل ال ميكن للجامعة مصدراً 

البؤرية أن تكون مصدر قوة لجميع املبحوثني، وميكن ألدوات البحث االجتامعي األخرى 

أن تتيح هذه الفرصة للمبحوثني . ومع ذلك، إذا شارك املبحوثون مشاركة إيجابية يف 

البؤرية تكون ذات طبيعة تطبيقية يف الغالب، نشاط الجامعة، فإن بحوث الجامعة 

 بشكل واقعي . Empowermentوميكن إنجاز التمكني 

ومن املزايا األخرى للجامعات البؤرية أنها ميكن أن تجعل من املبحوثني مصدراً           

للتغري أثناء مقابلة الجامعة البؤرية أو بعدها . ففي بحث قام به  " جوس ولينباش " 

كتسب املبحوثون شعوراً بالحرية من خالل التحدث وسط حشد من األفراد ومن إ (13)

خالل تنمية عالقات مع الباحثني . ويف دراسة أخرى أجراها  " سميث وزمالؤه " وجهت 

الدعوة للمرىض يف املستشفى إلبداء وجهات نظرهم حول الخدمات التي تقدمها 

 . ويف هذا املثال حدثت تغريات عىلاملستشفى، وأفكارهم بشأن تحسني هذه الخدمات 

 املستوى اإلداري كنتيجة مباورة آلراء املرىض .
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 وعىل الرغم من أن بحوث الجامعة البؤرية تتمتع مبزايا عديدة،           

إال لها مثالب شأنها يف ذلك شأن جميع أساليب البحث االجتامعي . وميكن التغلب عىل 

اً يم، إال أن بعضها اآلخر يصعب تفاديه ويصبح لصيقبعض هذه املثالب بالتخطيط السل

بهذه األداة . إذ تقل سيطرة الباحث عىل البيانات التي يحصل عليها مقارنة بالدراسات 

الكمية أو املقابالت الفردية . وهنا يستوجب عىل الباحث أن يتيح الفرصة للمبحوثني 

جعل شكوكهم وآرائهم ، مام يللتحدث مع بعضهم البعض، وتوجيه األسئلة والتعبري عن 

سيطرة الباحث عىل التفاعل محدودة بدالً من توجيه املبحوثني للرتكيز عىل موضوع 

عتمد بحوثاً مفتوحة، وال ميكن أن ت –بطبيعتها  –البحث . وتعد بحوث الجامعة البؤرية 

 عىل األسئلة املغلقة إعتامداً مطلقاً .

اد يف الجامعة املحورية يعربون عن وجهات ومن الخطأ أن نفرتض أن األفر           

نظرهم الفردية املحضة، حيث أنهم يتكلمون يف سياق معني، ويف إطار ثقافة بعينها، 

ولذلك يصعب عىل الباحث يف بعض األحيان أن يحدد وجهة نظر الفرد بشكل واضح . 

 وهذه أيضاً إحدى مثالب الجامعات البؤرية .

ة ميكن أن يكون حشد الجامعات البؤرية أمراً صعباً . وقد ومن الناحية العملي          

ال يكون سهالً إختيار عينة ممثلة، ورمبا ال تتيح هذه الجامعات فرصة مشاركة بعض 

املبحوثني اإلنطوائيني أو الخجولني، والذين لديهم مشكالت يف اإلتصال، أو املبحوثني 

أن أسلوب مناقشة الجامعة البؤرية  . كام (10)الذين يندرجون تحت " الفئات الخاصة " 

قد ال يشجع بعض األفراد عىل الثقة يف اآلخرين نتيجة اإلدالء مبعلومات تتسم 

بالحساسية والخصوصية . ويف مثل هذه الحاالت يفضل إستخدام املقابالت الشخصية 

شعر ي أو اإلعتامد عىل دليل املقابلة جنباً إىل جنب مع الجامعات البؤرية . وأخرياً رمبا

بعض املبحوثني أن الجامعة البؤرية تنقصها الرسية التامة، ألن املعلومات التي يدلون 

 بها يتم تداولها بني اآلخرين يف الجامعة .
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ؤرية : ب ل للجامعات ا تنظيم العميل  ل  ا

يتطلب تنظيم مقابالت الجامعة البؤرية قدر أكرب من التخطيط مقارنة باألنواع           

األخرى للمقابلة، نظراً ألن حشد جامعة من األفراد ميكن أن يكون عملية صعبة، كام 

 أن تدبري مكان مناسب وأدوات مالمئة لتسجيل املقابلة يتطلب وقتاً أطول .

يكون عدد األفراد يف الجامعة البؤرية من ستة إىل عرشة،  ويويص الباحثون بأن          

غري أن بعض الباحثني قاموا بإجراء دراساتهم عىل جامعة مكونة من خمسة عرش فرداً، 

أو جامعة مكونة من أربعة أفراد فقط . وقد يختلف عدد الجامعات البؤرية أيضاً، 

جامعات البؤرية املتعدة، فبعض الدراسات عقدت لقاءاً واحداً فقط كل جامعة من ال

وشمت دراسات أخرى قابلت نفس الجامعة عدة مرات . وميكن أن تستمر مقابلة 

الجامعة البؤرية من ساعة إىل ساعتني . وميكن أن تساعد األماكن الحيادية يف تجنب 

التحيز عند عقد اللقاء يف مباين الروابط أو الجمعيات الخاصة . وبدالً من ذلك ميكن 

ات الجامعة البؤرية يف عدة أماكن ) مثالً يف منازل األفراد، أو املباين املؤجرة، عقد لقاء

 أو يف املكان الذي يلتقي فيه األفراد الذين ال يشكلون جامعة منظمة ( .

وال يبدو من السهل دوماً تحديد أنسب املبحوثني يف الجامعة البؤرية . فإذا           

ة شديدة من زاوية النوع أو الطبقة أو من زاوية كانت الجامعة غري متجانسة بدرج

اضحاً فإن التباين بني املبحوثني ميكن أن يرتك أثراً و  –األشخاص املتخصصني أو العاديني 

عىل آرائهم . وعىل العكس من ذلك إذا كانت الجامعة متجانسة يف خصائص معينة، 

عور ج املبحوثني إىل الشفإنه ال ميكن الكشف عن اآلراء والخربات املتباينة . ويحتا 

باإلرتيا  مع بعضهم بعض . ومن املؤكد أن مقابلة مبحوثني يتشابهون يف الخصائص أو 

يف مستويات الفهم ملوضوع ما يكون أكرث تشجيعاً للباحث من مقابلة مبحوثني بينهم 

 قدر كبري من التباين .

جابهه مثة تحدياً ثانياً يومبجرد أن يستقر الباحث عىل نوعية املبحوثني، فإن           

يتمثل يف حشدهم إلجراء املقابلة ألن ذلك قد يستغرق منه وقتاً طويالً خاصة إذا كان 

 موضوع البحث ال يحقق لهم منافع مباورة أو ال يكون مشوقاً لهم . 
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وميكن حشد هؤالء املبحوثني إما باإلعتامد عىل مهارة الباحث أو باإلستعانة باإلخباريني، 

اللجوء إىل الدعاية والحمالت اإلعالنية، أو من خالل شبكات العالقات االجتامعية أو ب

 القامئة . كام ميكن تقديم حوافز للمبحوثني تحقيقاً لهذا الغرض .

باحث : ل  دور ا

 ما أن ينجح الباحث يف ترتيب عقد اللقاء مع امليحوثني ، يصبح           

يقدم تفسريات واضحة للهدف من اللقاء مع دوره يف غاية األهمية، إذ أن عليه أن 

الجامعة املحورية ، ويساعد األفراد عىل الشعور باإلرتيا ، وييرس التفاعل بني أعضاء 

 الجامعة .

وينبغي عىل الباحث أثناء اللقاء أن يشجع عىل الجدل والحوار بطر  أسئلة           

وع البحث . م املتعلقة مبوضمفتوحة إستنباط التباين بني املبحوثني يف وجهات نظره

ويف بعض األحيان يحتاج الباحث إىل التعمق يف تفاصيل املوضوع، أو القفز رسيعاً من 

فكرة إىل أخرى عندما ينتابه الشعور بأن الحوار يبعد عن موضوع البحث أو أن هذا 

الحوار وصل إىل إستنتاج ال قيمة له . وعىل الباحث أن يحرص عىل تركيز النقاش عىل 

موضوع اللقاء، وقد يضطر عمداً يف بعض األحيان إىل توجيه الحوار إىل املوضوع األصيل، 

كام أن عليه يتأكد أن كل مبحوث قد أتيحت له الفرصة للحديث . ويجب عىل الباحثني 

أن ال يبدوا مواقفهم عىل رأي معني حتى يتحاىش تحيزه لبعض املبحوثني . كام ينبغي 

ائه الشخصية حتى ال يؤثر عىل املبحوثني باإلنحياز ملوقف عىل الباحث تجنب طر  آر 

 أو رأي معني .

وملا كان دور الباحث دوراً مهامً، فإن عليه أن يتمتع مبهارات طيبة يف مجال           

العالقات بني األشخاص، إىل جانب بعض السامت الشخصية كحسن اإلصغاء و 

املوضوعية والقدرة عىل التكيف . وهذه السامت تزيد ثقة املبحوثني يف الباحث وتشجع 

 عىل إجراء حوار مفتو  ومثري .
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وأخرياً ينبغي التأكيد عىل أن سيطرة الباحث وتوجيهه للقاء مع الجامعة           

املحورية يتوقف عىل أهداف البحث وشخصية الباحث . وإذا إشرتك باحثان أو أكرث يف 

إدارة اللقاء مع هذه الجامعة ، فيجب ترتيب األدوار بحيث يتوىل أحد الباحثني إجراء 

طلع الثاين بتسجيل البيانات واإلوراف عىل وسيلة تسجيل الحوار مع املبحوثني، ويض

املعلومات خالل اللقاء، وهذا يتطلب نوعاً من التنسيق بني الباحثني من أجل توزيع 

 مناسب لألدوار واملسئوليات مبا يؤدي إىل تحقيق اللقاء ألغراضه .

ية : الق خ أل ا  القضايا 

سبة بالجامعات البؤرية مع مثيالتها بالن تتشابه اإلعتبارات األخالقية املتصلة          

. إذ ينبغي عىل الباحث عند إختيار املبحوثني  (15)لألدوات األخرى للبحث اإلجتامعي 

وحشدهم أن يحيطهم علامً بكافة املعلومات حول الهدف من مشاركتهم وجدواها، 

 ةويجب توخي األمانة وتعريف املبحوثني بالجامعة وموضوع البحث، وعدم مامرس

 ضغوط عليهم يك يتحدثوا يف اللقاء .

ومن القضايا األخالقية التي يجب أخذها بعني األعتبار يف حالة الجامعات           

البؤرية التعامل مع البيانات الحساسة والرسية نظراً لوجود أكرث من مشارك يف الجامعة . 

ها يطلع علي ويجب عىل الباحث أن يوضح للمبحوثني منذ البداية أن آرائهم سوف

األعضاء اآلخرون يف الجامعة إضافة إىل الباحث نفسه . ويحتاج املبحوثون إىل تبصريهم 

 باملحافظة عىل رسية ما تداوله اللقاء، وتقع لدى الباحث أيضاً مسئولية عدم إفشاء 

 البيانات خارج نطاق الجامعة .

          

  



199 

 

ذين عة البؤرية إىل أن الباحثني الونخلص من هذه املناقشة التفصيلية ملنهجية الجام 

إعتمدوا عليها وجدوا فيها أداة وأعدة للبحث االجتامعي مقارنة بغريها من األدوات، 

ومن ثم فإن بحوث الجامعة البؤرية ميكن أن تكون مصدر قوة للمبحوثني، وتحدياً مثرياً 

 إهتاممهم ىلللباحثني االجتامعيني الذين يرغبون يف طرق املوضوعات التي تستحوذ ع

 مبنظور مختلف .

 مناذج من الدراسات السابقة :

أتيح للباحثني اإلطالع عىل إحدى وعرشين دراسة سابقة إعتمد بعضها يف جمع           

البيانات امليدانية عىل الجامعة البؤرية، يف حني جمع بعضها اآلخر بني الجامعة البؤرية 

 ثل املقابالت املتعمقة .واألدوات األخرى لجمع البيانات الكيفية م

وال يتسع املجال هنا لعرض كل دراسة من هذه الدراسات السابقة عىل حدة ،           

ولذلك إخرتنا مناذج من تلك الدراسات . وجاء هذا اإلختيار مستنداً عىل تنوع املجال 

لفلبني، االجغرايف للدراسة ما بني دول عربية ) مرص، تونس ( وآسيوية ) تايالند، فيتنام، 

 أندونيسيا، بنجالديش ( وأفريقية ) زامبيا ( باإلضافة إىل ) بريو ( يف أمريكا الجنوبية .

وبناء عىل ذلك نعرض فيام ييل لخمس دراسات أجريت يف مرص وتونس وتايالند           

 وزامبيا وبريو .

 : (11)( إدراك وجهة نظر النساء عن اإلجهاض يف مرص 0)

أجريت هذه الدراسة إلستقصاء إدراك النساء عن اإلجهاض يف مرص . وقد           

إستخدمت الدراسة املقابالت املتعمقة مع املريضات الخاضعات للعالج يف 

املستشفيات، واملجموعات البؤرية مع املستفيدات من خدمات تنظيم األرسة، والنساء 

ثم إستخدمت الدراسة نوعني من البيانات الاليت ال تستخدمن وسائل منع الحمل . ومن 

 : 0225الكيفية بني شهري مايو ويونيو 
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( إمرأة أحلن إىل املستشفى بسبب مضاعفات ما بعد 30مقابالت متعمقة متت مع ) -أ 

اإلجهاض . وإستعانت الدراسة مبريضات يف مستشفى يف القاهرة وأخرى يف املنيا، 

راء املقابلة معهن بحيث تم حثهن عىل حيث استخدم إستبيان شبه مقنن يف إج

 وصف تجربتهن )رفضت إحدى النساء إجراء مقابلة معها( .

بيانات ذات طبيعة أكرث معيارية عن طريق املناقشات ضمن مجموعات بؤرية مع  -ب

مجموعتني تتكون كل منها من خمس إىل سبع نساء ممن يرتددن عىل عيادات 

 كمريضات ما بعد اإلجهاض، أو يف مستشفىتنظيم األرسة إما يف نفس املستشفى 

آخر قريبة منها . كام عقدت مناقشة أخرى مع مجموعة من نفس الحجم من 

 نساء أخريات يف املناطق الريفية ال يستخدمن وسائل تنظيم األرسة ولسن حوامل .

 وميكن تلخيص أبرز نتائج هذه الدراسة فيام ييل :          

الشديدة تجاه موضوع اإلجهاض يف مرص، فقد إتضح أنه  عىل الرغم من الحساسية -أ 

من بني نساء اإلحدى والثالثني تسببت سبع منهن يف إحداث اإلجهاض عمداً، ومن 

( منهن قد 00( منهن قد تسبنب يف إحداثه، ويعتقد أن )02املحتمل أن تكون )

 أجهضن طبيعياً .

تزايد برصف النظر عام وصفت النساء أجسادهن بأنها كانت يف حالة إضطراب م -ب

إذا كان اإلجهاض تلقائياً أو متعمداً، وشعرت النساء بهذه الحالة الفسيولوجية 

الحادة التي كان من أعراضها األوىل اآلالم الشديدة يف الجسم كله، أما املصدر 

األسايس لألمل فكان الظهر وبالتحديد أسفله . كام شعرت أيضاً باألمل يف الصدر 

 ة والثديني . وتعرب إحدى املبحوثات عن هذا األمل بقولها :والقلب واملعد

" أنا حاسه إن جسمي مكرس حتت حتى مش قادرة أنام، ومش قادرة أقعد،           

وحاسه إن فيه وجع جامد كل ما بتحرك . أنا عارفة إين حاخد وقت لحد األمل ما يرو  . 

 ده أكرث وجع أنا حسيت بيه لغاية دلوقتي " .
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وتبدو هذه اآلالم أكرث وضوحاً بني النساء الفقريات )خاصة الريفيات( ألن            

حالتهن الجسدية ضعيفة أصالً بسبب قلة الغذاء وعبء العمل " إحنا أجسامنا تعبانة 

من األول، والسقط بيأثر جامد عىل صحتنا . والدم اليل بريو  من الست بيخليها أضعف 

 عشان كده الست الزم تسرتيح عشان ترجع لها صحتها " .من األول وبيجيب أنيميا . و 

 بعد أن متر النساء بتجربة اإلجهاض يواجهن العودة الوشيكة إىل  -ج

الحياة الطبيعية والحاجة إىل إستعادة الشعور بالتوازن الجسدي . ومام هو جدير 

جهاض إل بالذكر أن النساء الاليت إشرتكن يف املجموعات البؤرية ممن مررن بتجربة ا

عربن عن خوفهن من إستخدام وسائل منع الحمل خالل فرتة النقاهة بعد 

اإلجهاض، وشعرن أن أجسادهم قد إضطربت إضطراباً شديداً من جراء اإلجهاض، 

 وعربن عن حاجاتهن القوية إىل إستعادة التوازن الطبيعي :

" يف الفرتة دي الست بتكون سخنة بعد السقط . لكن بعد أربعني يوم تقدر           

 تاخد وسائل منع الحمل، يا إما هاتحمل " .

وكانت الحاجة إىل العودة إىل العمل الذي يتطلب قوة بدنية وقدرة عىل تحمل           

بعد اإلجهاض يف مسئوليات رعاية األطفال من أهم ما أثار مخاوف وقلق مريضات ما 

الريف والحرض عىل حد سواء : " عشان ترجع لحالتها الطبيعية الزم الست تاكل 

مضبوط ، ويكون عندها مكان تسرتيح فيه، إزاي أجيب ده كله يف بلدنا، يف الريف الزم 

 الستات تشتغل جامد والزم ندي كل اليل نقدر عليه لوالدنا  " .

ء لرضورة إستعادة صحتهن البدنية ، إال أن هذه وعىل الرغم من فهم النسا          

املخاوف تعزز " ثقافة الصمت واإلحتامل " التي تشجع النساء عىل إحتامل العلة بداًل 

 من التامس الرعاية الصحية .
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أكدت املبحوثات أن أزواجهن وأرسهن غري قادرين عىل تقديم العون لهن يف تحمل  -د

العاطفية والنفسية . وإعتقد كثري من النساء أن األعباء البدنية وتفهم ظروفهن 

أزواجهن ال يستطيعون يف الحقيقة القيام بدور نشيط لتقديم وسائل الراحة لهن 

والتخفيف عنهن، ألن اإلجهاض مسألة تخص النساء فقط ، يضاف إىل ذلك أن 

ال يف جاملعايري الثقافية يف مرص تحدد دوراً بسيطاً للغاية ملا ميكن أن يقوم به الر 

مساعدة النساء يف أعاملهن . لذلك ال ترى النساء إحتامالً ألن يكون أزواجهن سنداً 

 لهن يف أعاملهن .

وقد عربت النساء عن خوفهن من أن يشك أهل الزوج يف قدرتهن عىل الحمل           

 والوالدة بعد اإلجهاض .

، من املنظور الديني تصارعت مواقف النساء املشرتكات يف الدراسة حول اإلجهاض -هـ

وإنقسمن إىل فريقني أولهام يرى أن اإلجهاض ليس بالرضورة مشيئة الله : " كله 

يف أيد ربنا "، " ربنا كان عايز كده "، " العمل ده من عند ربنا " . ويف املقابل 

عربت النساء املشرتكات يف املجموعات البؤرية عن إعتقادهت بأن اإلجهاض 

ثم للقدر الذي إختاره الله، وأن النساء الاليت تجهضن أنفسهن املتعمد فيه تعطيل آ 

يتعرضن لغضب الله وعقابه . " الناس حاتفضل تضايق الست اليل سقطت ... 

 حايقولوا لها زي ماتكون قتلت رو  .... وحايقولوا لها إن ده ذنب كبري " .

 : (17)معارف وإتجاهات الشباب التونيس يف مجاالت الصحة اإلنجابية  -0

 تعد هذه الدراسة جزءاً من الربنامج البحثي الــذي تقــوم بــه           

 –أساساً  –جامعة الدول العربية حول أبعاد الصحة اإلنجابية يف الدول العربية، ومتثل 

لدراسة معارف وإتجاهات وسلوك الشباب املتكامل مع  Qualitativeالبعد النوعي 

 املسح باإلستبيان الذي يقوم به " املرشوع العريب لصحة األرسة " .

ويف هذا اإلطار تستهدف هذه الدراسة الكيفية توفري معلومات تفيد يف إعداد           

 لوية .إستامرة املسح باإلستبيان )اإلحصايئ(، وذلك ببلورة األبعاد ذات األو 
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كام ترمي هذه الدراسة إىل توفري معلومات حول األبعاد التفصيلية للمعارف           

واإلتجاهات والسلوك، وحول خلفية هذه األبعاد ومحدداتها االجتامعية والنفسية 

والقيم الثقافية، مبا يفيد يف تحليل الظواهر بصفة عامة ونتائج مسح الشباب )يف إطار 

، وذلك باإلعتامد عىل املقابالت البؤرية الجامعية مسح صحة األرسة( بشكل خاص

(FGD s )Focus Group Discussion . 

بإعتبارها مقابالت تعتمد عىل الحوار  –ومن إيجابيات املقابالت البؤرية           

أفراد يف كل مقابلة( حول موضوعات  02الرصيح واملعمق مع أفراد محدودين )حوايل 

رفة إتجاهات الشباب بدرجة أكرث توسعاً وعمقاً من أنها متكن من مع –محددة 

الدراسات اإلحصائية، حيث تسمح باملداخالت املطولة حول موضوع أو إخر وبعرض 

رة مبعرفة خصائص الظاه –يف نفس الوقت  –التجارب الفردية والجامعية، مبا يسمح 

 ومعرفة أبعاد مهمة حول عملية حدوثها . كام تسمـح هـذه املقابـالت 

 مبعرفة إقرتاحات الشباب ملعالجة القضايا املطروحة .

نات ي  نوعية الجامعات املدروسة : الع

من أهم إيجابيات منهجية املقابالت البؤرية الجامعية هو متكينها من املقارنة           

بني الفئات املتباينة، وتزداد أهمية هذه املنهجية النسبة لهذه الدراسة؛ بإعتبار أن فئة 

، وتباين ومتايز كل فئة من  Subgroupsب تتميز بتعدد مناذجها وفئاتها الفرعية الشبا

 هذه الفئات عن غريها .
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( فئة من املراهقني والشباب يف املدينة 03لذلك فقد شملت املقابالت )          

)العاصمة تونس( ويف الريف )ريف شيبه بوالية املهدية (، ومن الذكور واإلناث ، وهذه 

ات هي : تالمذة من أحياء مختلفة، طلبة جامعيون، عامل وعامالت مبصانع، الفئ

 عاطلون عن العمل، عامل بقطاع البناء .

ؤرية الجامعية : ب ل بالت ا  أهم نتائج املقا

 –كوراً وإناثاً ذ  –فيام يتعلق بعالمات البلوغ تعرفت كافة فئات املراهقني والشباب  -أ 

هم والتي تخص الجنس األخر كذلك . وتشمل عىل غالب هذه العالمات التي تخص

هذه املعرفة األبعاد الفسيولوجية وكذلك االجتامعية السلوكية . وأسهمت غالب 

الفئات يف الحديث حول هذا البعد من نواحي إنعاكاساته النفسية والسلوكية 

بالخصوص مستعملني يف ذلك تعبريات ومصطلحات شديدة الدقة والرثاء، معربين 

تهم من إزدواجية يف الحالة النفسية املتمثلة يف سعادتهم بحدوث التحول عن معانا

نحو النضج من ناحية يقابله ضعف فهم لهذا التحول ومرتتباته من قبل املحيط 

سوء  –ومن كافة الفئات  –ذكوراً وإناثاً  –االجتامعي من ناحية أخرى، مؤكدين 

معرفة غالب فئات اإلناث  تفهم اآلباء لسلوك أبنائهم كام أكدت النتائج عدم

بالدورة الشهرية قبل وقوعها )أو يف تفاصيلها( مام جعل ردود أفعالهن سلبية 

عىل  –كالبكاء والفزع ، وذلك رغم إعتبار عالقاتهن بأمهاتهن متواصلة نسبياً أو 

أقل سلبية عن العالقة مع األب، هذا يف حني تكون ردود فعل الشباب  –األقل 

 ي أكرث إيجابية إزاء تحوالت البلوغ لدى الذكور .ومحيطهم االجتامع

حول العالقات بالجنس اآلخر والعالقات الجنسية تفيد ترصيحات املشاركني أنه   -ب

يف  –رغم اإلهتامم الواضح لدى الشباب بالجنس اآلخر والتفكري القوي والرصيح 

و أن يبديف الرغبة الجنسية وكيفية تلبيتها، غري أنه  –العديد من األحيان 

املامرسات الجنسية الفعلية تختلف من فئة ألخى . ففي حني تبدو عالية اإلنتشار 

نسبياً بني أوساط معينة من الشباب، تبدو عىل عكس ذلك بني أوساط أخرى 

 كالفتيات يف الريف .
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خاصة األعىل مستوى من الناحية  –ويف حني يعتربها البعض من الشباب           

سلوكاً عادياً وطبيعياً، يرى فيها البعض اآلخر سلوكاً شاذاً أو منبوذاً  –العادة التعليمية يف 

اجتامعياً، وهذا يدعو إىل األخذ باالعتبار لهذه النسبية والتدقيق فيها . ورغم وعي 

الشباب عامة بخطورة إنعكاسات العالقات الجنسية غري اآلمنة ومعرفتهم بعدد من 

، غري أن العديد من الشباب -مرض نقص املناعة " اإليدز " وبخاصة  –األمراض املنقولة 

رصحوا أنهم وزمالءهم عادة ال يأخذون  –وبخاصة الشباب الطاليب وكذلك العاميل  –

 لثالثة أسباب رئيسية –حذرهم عند إقامة العالقات الجنسية . ويعود ذلك يف رأيهم 

 الواقي يحد من التمتع بعالقة هي : أنهم ال يثقون يف فعالية الواقي الذكري، وأن هذا

طبيعية، وأن العالقات الشبابية عادة ما تتم يف ظروف ال تسمح بالتفكري بأخذ الحذر 

 الالزم.

عون أنهم يتطل –من ناحية –حول ظاهرة إرتفاع سن الزواج تفيد إجابات املشاركني  -ج

ية أخرى ناحمن  –إىل الزواج يف سن أبكر من مثيله لدى الجيل املتزوج، كام تفيد 

أن أسباب التأخر يف الزواج يعود ليس فقط ألسباب مادية وإرتفاع تكاليف  –

الزواج، بل كذلك للتطور القيمي واالجتامعي، وقد يرتبط مبفهوم األرسة والعالقة 

 الزوجية بشكل عام الحاصل باملجتمع التونيس ككل .

 : (12)والزواج يف تايالند دراسة أنتوين برامواالرتانا وزمالئه عن نسق املعايري  -3

يذهب معدو هذه الدراسة يف املقدمة إىل أن الدخول إىل الزواج والخروج منه           

يعدان مبثابة أحداث عىل درجة كبرية من األهمية سواء عىل املستوى الفردي أو عىل 

مستوى الجامعة التي ينتسب إليها الفرد . كام يعد الزواج ذي أهمية من الناحية 

الدميوجرافية مادام أن عملية اإلنجاب تحدث يف إطاره . ونظراً لألهمية االجتامعية 

للزواج، نجد أن املعايري واالتجاهات التي تحكم الزواج ترتسخ بعمق يف ثقافة املجتمع 

 أو ثقافاته الفرعية، وترتبط كذلك بالنظم املجتمعية  األخرى .
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ذه الدراسة إىل الكشف عن املعايري التي تحكم وإستناداً إىل ما سبق تسعى ه          

توقيت الزواج يف تايالند إعتامداً عىل بيانات كيفية حول االتجاهات واملعتقدات التي 

تتعلق بالسن املالئم عند الزواج بني الرجال والنساء، وهي بيانات تم جمعها من خالل 

 مناقشات الجامعة البؤرية .

ناك إتفاقاً بني املشاركني يف هذه املناقشات الجامعية عىل وتوضح النتائج أن ه          

عاماً،  02أن املرأة ينبغي أن تتزوج يف بداية العرشينات من عمرها، خاصة عندما تبلغ 

 05وأن الرجل ينبغي أن يتزوج يف منتصف العرشينات من عمره خاصة عندما يبلغ 

 عاماً .

لفعلية للزواج بني الرجال والنساء يف تايالند، وتتطابق هذه اآلراء مع األعامر ا          

عاماً بني النساء، وتراو  هذا  00حيث بلغ متوسط العمر عند الزواج األول حوايل 

 عاماً بني الرجال . 05،  00املتوسط بني 

وترتبط هذه االتجاهات نحو السن عند الزواج األول بعدة أسباب منها بلوغ           

ة التي تستطيع عندها تحمل أعباء الحمل والوالدة ومسئوليات األنثى السن املالمئ

الحياة الزوجية . هذا عن النساء، أما عن الرجال فإن أبرز العوامل التي تحدد السن 

عند الزواج بينهم فهي اإلنتهاء من أداء الخدمة العسكرية، والحاجة إىل االستعدادات 

 املادية التي تساعـد 

 . عىل بدء الحياة الزوجية

ومام يلفت النظر أن هذه النتائج تشابهت حسب املناطق الجغرافية، وبني           

األجيال املختلفة، وبني الذكور واإلناث، إىل جانب الجامعات الدينية من مسلمني 

 وبوذيني .
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رغم  –ويخلص معدو هذه الدراسة إىل القول بأن مناقشات الجامعة البؤرية           

أدت إىل فهم متعمق لالتجاهات واآلراء املؤثرة يف السلوك الزواجي . ويبدو  –مثالبها 

أن هذه األداة أكرث مالءمة لدراسة املعايري التي تحكم السن عند الزواج يف املجتمع 

 ألدوات األخرى لجمع البيانات الكيفية .التايالندي مقارنة با

 :(12)دراسة روتنربج وزمالئه عن القرارات املتعلقة باإلنجاب يف زامبيا  -0

نظراً إلنتشار مرض " اإليدز " يف أفريقيا جنويب الصحراء ، فقد تعرضت أعداد           

تنظيم  كن لربامجمتزايدة من النساء يف سن اإلنجاب وأزواجهن لإلصابة بهذا املرض . ومي

 األرسة أن تخفض من إحتامالت هذه اإلصابة .

قام معدو هذه الدراسة بإجراء بحث تضمن مثاين جامعات بؤرية  0227ويف عام           

( مقابلة متعمقة مع النساء والرجال املصابات بهذا املرض يف منطقة " 03باإلضافة إىل )

 رض اإليدز بدرجة بالغة .ندوال " بزامبيا، وهي منطقة ينترش فيها م

 وتوضح نتائج الدراسة أن عدم درايـة املبحوثيـن بأعـراض هذا           

املرض يجعل تأثريه عىل القرارات املتعلقة باإلنجاب وإستخدام وسائل منع الحمل تأثرياً 

ضعيفاً . وعىل العكس من ذلك تبني أن ظهور هذه العالمات أو األعراض يدفع الرجال 

تخدام الواقي الذكري ملنع إنتقال العدوى . وذكرت النساء أنهن يخشني الحمل إىل إس

إذا ساورتهن الشكوك يف اإلصابة مبرض اإليدز مخافة إنتقال املرض إىل الجنني . وتضيف 

النساء أنهن يقمن بعمل إختبار للتأكد من اإلصابة بهذا املرض من عدمه قبل إتخاذ 

 قرار إنجاب الطفل .

ـة فـــــــورت عــــــــن الســــــــياق االجتامعي للخصوبة وتنظيم األرسة دراســـ -5

 :(72)يف بريو 

مع مجموعة من النساء  0221/0227أجريت جلسات املناقشة الجامعية عامي           

 الاليت يقمن يف مدينتني تبعدان عن العاصمة .
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وتوضح النتائج أن تحكم النساء يف الخصوبة يعوقه إنخفاض مكانتهن يف           

املجتمع باإلضافة إىل جهلهن بفسيولوجية اإلنجاب . ومن العوامل األخرى املؤثرة يف 

هذا الصدد عدم إدراكهن ملفهوم التخطيط للمستقبل وضعف برامج تنظيم األرسة . 

الاليت يستخدمن وسائل حديثة ملنع الحمل، فإن  وعىل الرغم من إرتفاع نسبة النساء

نصف املبحوثات يف هذه الدراسة يعتمدن عىل الوسائل التقليدية التي لها بعض اآلثار 

 الجانبية .

وتكشف نتائج مناقشات الجامعة البؤرية عن وجود مخـاوف لدى النساء الاليت           

ع الجانبية، وهن يتشابهن يف ذلك م يستخدمن الوسائل الحديثة ملنع الحمل من آثارها

النساء الاليت يستخدمن هذه الوسائل . والحقيقة أن النساء الاليت يستعملن الوسائل 

الحديثة ملنع الحمل يلجأن إىل ذلك خشية حدوث حمل، وهو عامل أكرث أهمية من 

 خوفهن من املرض أو املوت .

أوضحت أن حجم األرسة املفضل بني وإذا كان نتائج املسو  الدميوجرافية قد           

النساء يف بريو يبلغ ثالثة أطفال، فإن مناقشات الجامعة البؤرية كشفت عن العوامل 

التي تشجع بعض النساء عىل تجاوز هذا العدد املفضل . إذ ال تزال وفيات الرضع عند 

اية حياتهام دمستويات مرتفعة . ونادراً ما يتناقش الزوجني يف الحجم املثايل لألرسة يف ب

الزواجية  وإذا كانت النساء يفضلن تأجيل اإلنجاب ملدة عامني أو ثالثة بعد الزواج، 

فإنهن يشعرن برضورة إنجاب األطفال حتى تكون الحياة الزوجية سعيدة . وتخىش 

النساء من عدم موافقة األزواج عىل إستخدام الوسائل الحديثة ملنع الحمل؛ ألن تنظيم 

 أذهانهن بالخيانة الزوجية، ومن ثم تقوم الثقة بني الزوجني عىل إنجاب األرسة يرتبط يف

عدد كبري من األطفال . وبالتايل يصبح تنظيم األرسة يف هذا السياق االجتامعي وسيلة 

 للحد من املواليد وليست وسيلة للمباعدة بني الوالدات.

  



209 

 

طري  وضع السكاين يف املجتمع الق ل ل المح العامة  مل  : (11)ا

ميكن تلخيص أبرز املالمح العامة املميزة للوضع السكاين يف املجتمع القطري يف           

 النقاط التالية :

( 500203إىل ) 0221( نسمة عام 312272إرتفع إجاميل سكان دولة قطر من ) (0

خالل تلك الفرتة . وإذا  %360، مبعدل منو بلغ متوسطه 0227نسمة يف مارس 

بهذا املعدل، فمن املتوقع أن يتضاعف عدد السكان عام إستمر النمو السكاين 

0202 . 

( يرتفع عن املعدل بني %362ويالحظ أن السكان القطريني يتزايدون مبعدل )          

يف  %0260( . وتصل نسبة القطريني إىل إجاميل السكان نحو %3السكان غري القطريني )

 . 0227عام 

وقمة  –تعرب عن إرتفاع الخصوبة  –ذو قاعدة يتسم الهرم السكاين للقطريني بأنه  (0

ضيقة، أما الهرم السكاين لغري القطريني فقاعدته ضيقة ووسطه متضخم بالذكور 

 القادرين عىل اإلسهام يف العمل واإلنتاج .

ويعكس الهرم السكاين إلجاميل السكان تأثري الهجرة الوافدة، حيث تتفق           

 ين لغري القطريني .مالمحه مع مالمح الهرم السكا 

يتصف السكان القطريون بالتوازن بني الذكور واإلناث مام يؤكد أن مجتمع  (3

القطريني مجتمع طبيعي يف تركيبته حسب النوع، ويختلف األمر إختالفاً كبرياً 

بالنسبة ملجتمع غري القطريني الذي يتصف بالتزايد امللحوظ يف إعداد الذكور 

 . Sex Ratioاع نسبة النوع مقارنة بأعداد اإلناث، مام أدى بالتايل إىل إرتف
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مام مييز منط النوع التوزيع الجغرايف للسكان ومدى الخلل فيه أن أقل البلديات  (0

مساحة هي أكرثها كثافة يف عدد السكان، إذ أن بلدية الدوحة التي ال تتجاوز 

فقط من املساحة الكلية يقطن بها نصف إجاميل السكان، وإذا  %060مساحتها 

يف بلديتني ال  %23يان املجاورة لها إلرتفعت نسبة السكان إىل أضفنا بلدية الر

. وما يالحظ هنا  0227من املساحة اإلجاملية وذلك يف عام  %2تتعدى مساحتها 

، مام يؤكد إستمرار الهيمنة الدميوجرافية 0221أن هذا الوضع مل يتغري منذ عام 

 . City Stateملدينة ملدينة الدوحة مبا يجعل منها املدينة الدولة أو دولة ا

يالحظ من تحليل إتجاه معدالت املواليد والوفيات والزيادة الطبيعية بني  (5

، ثم بدأت هذه املعدالت 0220-21القطريني ثبات تلك املعدالت خالل الفرتة 

، مام يعكس تنامي اإلتجاه نحو إنخفاض 0225تأخذ إتجاهاً تنازلياً بدءاً من عام 

ل التغريات االجتامعية الحادثة كإنتشار التعليم الخصوبة بني القطريات بفع

واإلنخراط يف األنشطة االقتصادية الحديثة . ومن املتوقع أن ال يستمر اإلنخفاض 

يف معدالت الوفيات بسبب التغري املتواصل يف الرتكيب العمري للسكان الذين يزيد 

 من نسبة املسنني .

ات الزواج والطالق، وتشري الدراسيتسم مجتمع السكان القطريني بإرتفاع معدالت  (1

املتاحة إىل أن األسباب الرئيسية للطالق هي : عجز الزوجني عن التفاهم أو 

التوافق، والخالفات املستمرة، نقص يف فهم وإدراك الزوجني ملعنى ومسئوليات 

الحياة الزوجية، وتدخل أرسة الطرفني يف الخالفات الزوجية، وعدم وجود التكافؤ 

، ووجود سلوكيات غري مقبولة مرتبطة بالطرف األخر، وتأثري العوامل بني الزوجني

 املادية عىل العالقة الزوجية .
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أن إتجاهات النمو السكاين يف دولة قطر تتأثر تأثراً شديداً بإتجاهات منو القوة  (7

فقط من إجاميل القوة العاملة وذلك  %0365العاملة . وال يشكل القطريون سوى 

وقد متيزت مشاركة املرأة القطرية يف قوة العمل بتطور إيجايب  . 0227يف عام 

 %00. فقد تضاعف معدل النشاط االقتصادي املنفتح من  0227-0221خالل الفرتة 

. ومثة فجوة شاسعة بني مشاركة الذكور واإلناث القطريني يف قوة  %0063إىل 

 العمل .

عام  %763إىل  0221عام  %060أن معدل البطالة بني الذكور القطريني إرتفع من  (2

. وتلفت هذه  %0265إىل  %0، وقفز هذا املعدل بني اإلناث القطريات من 0227

خالل  –خاصة اإلناث  –املعدالت النظر إىل تفاقم مشكلة البطالة بني القطريني 

تلك الفرتة . كام تبدو هذه املشكلة غريبة يف مجتمع يسعى إىل تشجيع توطني 

 دفق قوة العمل الوافدة من جهة ثانية .الوظائف من جهة مع ت

توجد سياسة سكانية رسمية يف دولة قطر حتى اآلن، وكل ما هو موجود عبارة  (2

عن سياسات مرتبطة بالسكان ذات تأثري غري مباور عىل الوضع السكاين . وعىل 

الرغم من أن دولة قطر وافقت عىل اإلسرتاتيجية السكانية لدول مجلس التعاون 

، إال أن بلورة سياسة سكانية ذات أهداف 0222ج العربية عام لدول الخلي

 دميوجرافية 

 كمية محددة مل يتم حتى اآلن .
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لبحث امليداين :  عملية ا

وقع اإلختيار عىل خمس طالبات ممن يدرسن بقسم االجتامع بكلية اإلنسانيات           

والعلم االجتامعية بجامعة قطر . وهؤالء الطالبات يف مرحلة التخرج . وقد وضع 

الباحثان ورطاً إلختيار العينة، وهو أن تكون الطالبة قد درست مقرر " علم السكان " 

ة إلجراء املقابالت الفردية منهن، وحتى يحدث تفاعل حتى نضمن وجود خلفية مناسب

 بينهن يف حلقة الجامعة البؤرية .

 00وفيام يتعلق بخصائص عينة البحث فإن أعامر هؤالء الطالبات يرتاو  بني           

عاماً، وينحدرون جميعاً من الطبقة املتوسطة، كام أنهن يعشن يف أرس نووية .  00إىل 

 مة فإن جميع املبحوثات يقمن يف مدينة الدوحة .ومن حيث محل اإلقا

لة : ب ليل املقا  د

قام الباحثات بتصميم دليل يتضمن ستة بنود رئيسية تتعلق مبفهوم املشكلة           

السكانية، وإتجاهات النمو السكاين، والرتكيب العمري والنوعي للسكان، والتوزيع 

 السكانية .الجغرايف للسكان، والقوى العاملة، والسياسة 

وقد إستخدم هذا الدليل إلجراء املقابالت الفردية مع كل مبحوثة عىل حدة،           

كام إستخدم نفس الدليل إلجراء املناقشة الجامعية مع املبحوثات الخمسة من خالل " 

 . 0222الجامعة البؤرية " . وجمعت البيانات خالل شهر أبريل 

 ته بنود هذا الدليل :ونعرض فيام ييل بالتفصيل ملا تضمن

 مفهوم املشكلة السكانية : -0

 ما هي املشكلة السكانية بصفة عامة ؟ 

 هل توجد مشكلة سكانية يف دولة قطر ؟ 

 ماذا نعني بوجود مشكلة سكانية يف دولة قطر ؟ 
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أي الجوانب التالية أكرث أهمية يف تحديد مفهوم املشكلة السكانية يف دولة  

 قطر :

  قطريون/ غري قطريون( .النمو السكاين( 

 . التوزيع الجغرايف للسكان 

 . خصائص السكان 

 إتجاهات النمو السكاين : -0

 ما مدى التباين يف معدالت النمو بني السكان القطريني وغري القطريني ؟ 

 املواليد والوفيات بني القطريني .. وما مدى تأثريها يف منوهم ؟ 

 ألسباب الرئيسية للطالق ؟الزواج والطالق بني القطريني ... وما ا 

 توقعات املستقبل . 

 الرتكيب العمري والنوعي للسكان : -3

 ما هي مالمح الرتكيب العمري بني القطريني ؟ 

 ما هي مالمح الرتكيب العمري بني غري القطريني ؟ 

 ما تأثري الرتكيب العمري لغري القطريني عىل الهرم الكاين ككل؟ 

 ؤوراته .الرتكيب النوعي )ذكور وإناث( وم 

 ما هي اإلنعكاسات االجتامعية للرتكيب العمري والنوعي . 

 التوزيع الجغرايف للسكان : -0

 ما مدى تباين الكثافة السكانية بني البلديات ؟ 

 . City Stateالدوحة بإعتبارها دولة املدينة  

 معدل النمو السكاين بني البلديات وتفاوته . 
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 وإرتباطها بالخلل يف التوزيع الجغرايف للسكان .الهجرة الداخلية والوافدة  

 عوامل الطرد والجذب بني البلديات . 

 القوى العاملة : -5

 موقع القطريني يف حجم وهيكل قوة العمل . 

 معدالت املشاركة يف قوة العمل . 

 معدالت البطالة .. وهل البطالة بني القطريني حقيقية ؟ 

 املرأة القطرية وسوق العمل . 

املهني بني القطريني )املهن العلمية والفنية( وإرتباطه مبخرجات  الرتكيز 

 التعليم .

 السياسة السكانية : -1

 هل توجد سياسة سكانية يف دولة قطر ؟ 

 أهم الحلول املقرتحة للمشكلة السكانية يف دولة قطر : 

 . النمو السكاين 

 . النمو الحرضي 

 . التعليم وإرتباط مخرجاته بسوق العمل 

 شاركة االقتصادية للمرأة .زيادة امل 

 . التوعية باملشكلة السكانية 
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لبحث امليداين : تائج ا  ن

( نتائج املقابالت الفردية ومناقشات الجامعة البؤرية عىل 0(،)0يلخص جدوال )          

التوايل . ونعرض فيام ييل لهذه النتائج مع الرتكيز عىل املقارنة بني النتائج التي أفىض 

 إليها إستخدام هاتني األداتني .

 مفهوم املشكلة السكانية : –أوالً 

د للمشكلة السكانية، وإمنا هناك معان متعددة لهذه ال يوجد معنى واح          

املشكلة . ويختلف مفهوم املشكلة السكانية من مجتمع إىل آخر، كام أن هذا املفهوم 

 قد يختلف داخل املجتمع الواحد خالل فرتات زمنية متباعدة .

لنحو اوقد جاءت إجابات املبحوثات فيام يتعلق مبفهوم املشكلة السكانية عىل           

 التايل:

 زيادة حجم الشكان بشكل يؤثر عىل مرافق الدولة وظهور العديد من املشكالت. -0

 عدم التوازن بني متطلبات السكان وعددهم . -0

 زيادة معدل النمو السكاين بشكل يؤثر عىل الوضع االقتصادي . -3

 عدم القدرة عىل التوفيق بني إحتياجات السكان وحجمهم . -0

 وتخلخلهم يف منطقة واحدة .تكدس السكان يف منطقة  -5

وتعكس هذه اإلجابات قدراً من التباين بني املبحوثات يف فهمهن للمشكلة           

( يجسد أحد املالمح املميزة للوضع السكاين 5السكانية، وإن كان املفهوم األخري )رقم 

كانية سيف املجتمع القطري . أما املفاهيم األربعة األخرى فهي تجسد أبعاد املشكلة ال

 يف الدول الكثيفة كام هو الحال يف مرص عىل سبيل املثال .
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وقد أفضت مناقشة الجامعة البؤرية إىل إتفاق املبحوثات عىل املفهوم التايل           

للمشكلة السكانية : هي إزدياد معدل النمو السكاين بشكل ال يتناسب مع القدرات 

 االقتصادية واإلنتاجية للمجتمع ما يؤدي إىل ظهور مشاكل سكانية وإجتامعية فيه .

ذا املفهوم للمشكلة السكانية فقد سئلت املبحوثات عام إذا وإستناداً إىل ه          

 كانت هناك مشكلة سكانية يف دولة قطر أم ال ؟

وترى ثالث مبحوثات أنه ال توجد مشكلة سكانية يف املجتمع القطري، بينام           

 ترى املبحوثتان األخريان أن هناك مشكلة بالفعل، ولكن هذه املشكلة ال ترتبط بالزيادة

يف حجم السكان، وإمنا ترتبط بالخلل يف التوزيع السكاين . وهذا ما أكدته نتائج الجامعة 

 البؤرية .

ومثة إجامع بني املبحوثات الخمسة عىل أن املشكلة السكانية يف دولة قطر تعود           

 رإىل تزايد قوة العمل الوافدة . ورمبا يرجع ترسخ هذا التفسري يف أذهانهن إىل ما يشع

به املواطنون من مزاحمة الوافدين لهم خاصة يف املرافق الصحية . وتدعم نتائج 

الجامعة البؤرية هذا اإلستنتاج، حيث تتفق املبحوثات عىل أن الزيادة السكانية ترجع 

 إىل تكدس السكان يف مدينة الدوحة وزيادة قوة العمل الوافدة خاصة اآلسيوية .

وثات سؤاالً قصد به التأكيد عىل أن عدم التوازن يف وقد طرحنا عىل املبح          

التوزيع الجغرايف للسكان يف دولة قطر هو جوهر املشكلة السكانية بها . وق إتفقت 

املبحوثات عىل هذا األمر، وأورن إىل إستئثار مدينة الدوحة بغالبية السكان، ووجود 

 وغريها .مناطق خالية من السكان مثل مدن الشامل والخور وأم سعيد 

 إتجاهات النمو السكاين : –ثانياً 

عىل وجود تباين يف إتجاهات النمو  –عدا واحدة منهن  –إتفقت املبحوثات           

السكاين بني القطريني والوافدين، مبعنى أن عدد الوافدين يزيد بدرجة ملحوظة عىل 

و عىل أن النمعدد القطريني . وقد أكدت املبحوثات يف مناقشات الجامعة البؤرية 

السكاين بني القطريني يعود بالدرجة األوىل إىل إرتفاع الخصوبة، يف حني يعزي النمو 

 السكاين بني غري القطريني إىل هجرة قوة العمل الوافدة إىل دولة قطر .
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وحول العوامل املؤثرة يف النمو السكاين )املواليد، الوفيات، الزواج، الطالق( ترى           

حوثات أن زيادة املواليد وإنخفاض الوفيات يؤديان إىل زيادة عدد السكان، يف أربع مب

حني ترى املبحوثة الخامسة أن هذا التأثري ال يبدو واضحاً عىل مستوى املجتمع ككل 

لقلة أعداد السكان القطريني . وتشري نتائج الجامعة البؤرية إىل أن األرسة القطرية ال 

 معدل املواليد بني القطريني، وينخفض معدل الوفيات يف تنظم النسل وبالتايل يرتفع

 نفس الوقت بسبب التحسني يف العالج الصحي املجاين .

وتؤكد ثالث مبحوثات أن الزواج املبكر منترش بني السكان القطريني، أما تعدد           

عة اممن خالل الج –الزوجات فهو آخذ يف اإلنحسار حالياً . وتربط املبحوثات الخمسة 

 بني تعدد الزوجات وإرتفاع الدخول يف دولة قطر . –البؤرية 

وتعزي املبحوثات إرتفاع معدالت الطالق بني القطريني إىل تدخل األهل، وسوء           

اإلختيار، وعد إنجاب الزوجة، والخيانة الزوجية، وعدم التكافؤ بني الزوجني، وزواج 

ية سبباً آخر إىل هذه األسباب، وهو كرثة األقارب، وتضيف مناقشات الجامعة البؤر

 مطالب الزوجة .

 ويف الوقت الذي تتوقع فيه أربع مبحوثات زيادة حجم السكان يف           

دولة قطر يف املستقبل، تذهب املبحوثة الخامسة إىل أن كرثة الوفيات الناتجة عن 

ستقبل . السكان يف امل حوادث السيارات ميثل أحد العوامل التي ميكن أن تؤثر يف تناقص

ونتيجة للتفاعل بني املبحوثات يف الجامعة البؤرية، فقد إتفقن يف الرأي عىل أن سكان 

 دولة قطر سوف يتضاعفون يف السنوات القادمة .

 

 الرتكيب العمري والنوعي للسكان : –ثالثاً 

 املجتمع سكان يفأورنا فيام سبق إىل املالمح العامة للرتكيب العمري والنوعي لل          

 القطري، ومدى تباين مالمح هذا الرتكيب بني السكان القطريني وغري القطريني .
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ويبدو أن هناك تفاوتاً شديداً يف فهم املبحوثات لهذه املالمح عىل مستوى           

املجتمع ككل كام تكشف عنها نتائج املقابالت الفردية . إذ ترى إحدى املبحوثات أن 

كور واإلناث واألطفال والكبار أعداد متساوية . وترى مبحوثة أخرى أن أعداد الذ 

األطفال والشباب يزيدزن يف العدد عن كبار السن . وتربط مبحوثة ثالثة بني مالمح 

 الرتكيب العمري من جهة وإرتفاع نسبة اإلعالة يف املجتمع من جهة ثانية .

ب العمري للوافدين يتسم بإرتفاع وتجمع املبحوثات الخمسة عىل أن الرتكي          

نسبة الشباب وإنخفاض نسبة كبار السن واألطفال، يرجعن ذلك إىل وروط إستقدام 

 قوة العمل الوافدة إىل دولة قطر . وهذا ما أكدته نتائج مناقشات الجامعة البؤرية .

 وعىل العكس مام تكشف عنه اإلحصائيات ترى املبحوثات أن           

إىل إرتفاع نسبة "  –من وجهة نظرهن  –يتفوق عىل عدد الذكور مام أدى عدد اإلناث 

العنوسة " بني القطريات وتضيف مناقشات الجامعة البؤرية نتيجة أخرى لهذا التفوق 

 العددي للذكور عىل اإلناث، وهي تعدد الزوجات .

وفيام يتعلق باإلنعكاسات االجتامعية للرتكيب العمري والنوعي أكدت           

املبحوثات عىل إرتفاع نسبة اإلعالة، وإرتفاع نسبة العنوسة، وقلة اإلنتاج، وتعدد 

 الزوجات، وهذا ما ميكن أن يؤدي إىل التفكك األرسي .

 التوزيع الجغرايف للسكان : –رابعاً 

التوزيع الجغرايف للسكان يف دولة قطر مدة الهيمنة الدميوجرافية أوضح تحليل           

ملدينة الدوحة عىل باقي املناطق الجغرافية، ويتسع مجال هذه الهيمنة إىل امليدانني 

االقتصادي واالجتامعي . إذ ال تقترص هيمنة مدينة الدوحة عىل عدد السكان فحسب، 

صادية والخدمات التعليمية والصحية وإمنا تستأثر هذه املدينة باملرشوعات االقت

والثقافية، مام جعل منها منطقة جاذبة للسكان . وتتخذ الهجرة إىل مدينة الدوحة ثالثة 

أشكال منها الهجرة الداخلية من باقي البلديات إليها، وهذا الشكل يجسد التحركات 

 السكانية لغالبية القطريني املهاجرين إىل مدينة الدوحة . 
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شكالن اآلخران بالسكان الوافدين الذين يفد بعضهم إىل مدينة الدوحة ويتصل ال

مباورة من أوطانهم، وبعضهم اآلخر يقيم يف البلديات األخرى لفرتة زمنية ثم يتجه إىل 

 الدوحة إذا تيرس له الحصول علــى 

 فرصة عمل مناسبة .

ىل مدى ع وقد إنصب إهتاممنا يف بداية الحديث عن التوزيع الجغرايف للسكان 

إدراك املبحوثات بوجود تباين يف توزيع السكان بني البلديات . وجاءت اإلجابات يف 

املقابالت الفردية والجامعة البؤرية لتؤكد عىل ذلك، حيث توجد مناطق مكتظة 

بالسكان، وأخرى مخلخلة سكانياً، بل أن املبحوثات ذكرن أن ثالثة أرباع إجاميل السكان 

 لدوحة وحدها .يرتكزون يف مدينة ا

وحول تأثر الهجرة الداخلية الوافدة عىل الخلل يف توزيع السكان إتفقت آراء           

املبحوثات يف املقابالت الفردية والجامعية عىل هذا التأثري، وأن عوامل الجذب يف مناطق 

مثل الدوحة وعوامل الطرد يف باقي البلديات املختلفة هي التي تحكم تحركات السكان 

 ني البلديات املختلفة.ب

 القوى العاملة وسوق العمل : –خامساً 

تباينت آراء املبحوثات فيام يتعلق بوجود نسبة كبرية للقطريني يف قوة العمل،           

حيث ترى ثالث مبحوثات أن هذه النسبة ضئيلة، وتذهب املبحوثات األخريات إىل 

 إىل اتني املبحوثتني إنرصف تفكريهامعكس ذلك . وميكن تفسري هذا الرأي األخري بأن ه

 الرشائح املهنية العليا التي ترتكز فيها قوة العمل القطرية .

هذا من جهة، ومن جهة أخرى أمثرت مناقشات الجامعة البؤرية عن تشكيل           

 رأي جامعي مؤداه أن القطريني يشاركـــون يف قــوة 

 العمل ولكن ليست بالنسبة املطلوبة .
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 –وفيام يتعلق مبشاركة القطريني يف األنشطة اإلنتاجية ترى جميع املبحوثات           

أن هذه املشاركة منعدمة لوجود نظرة تعطي مرتبة " دنيا " لهذا  –عدا واحدة منهن 

النوع من األنشطة االقتصادية، ولعدم تشجيع الدولة عىل ذلك . وتؤكد مناقشات 

، إال أنه يتعني علينا أن نذكر أن دولة قطر بدأت منذ عدة الجامعة البؤرية هذه النتيجة

سنوات مجموعة من اإلجراءات التي تستهدف جذب قوة العمل القطرية إىل األنشطة 

 اإلنتاجية .

وتتفق املبحوثات جميعهن عىل معاناة الخريجني من مشكلة البطالة خاصة           

ضوحاً عة البؤرية أن مشكلة البطالة أكرث و البطالة السافرة . وتبني نتائج مناقشات الجام

بني خريجي الجامعة خاصة خريجي الكليات النظرية، وأن هذه املشكلة تعاين منها 

 اإلناث بدرجة أكرب من الذكور .

ومثة إجامع بني املبحوثات عىل أن مشاركة املرأة القطرية يف سوق العمل           

 صادية خاصة القطاع الخاص .مشاركة ضئيلة يف كافة القطاعات االقت

وال تدرك املبحوثات مدى االرتباط الوثيق بني مخرجات التعليم وإحتياجات           

سوق العمل كام كشفت عنها نتائج املقابالت الفردية، إال أن املناقشات التي دارت يف 

 الجامعة البؤرية أدت إىل إدراكهن لهذا اإلرتباط خاصة يف بعض التخصصات .

 اً : السياسة السكانية :سادس

تتفق املبحوثات عىل أن دولة قطر ال يوجد بها سياسة سكانية ملعالجة مظاهر           

 الخلل يف الوضع السكاين بها . وهذا ما أكدته نتائج املقابالت الفردية والجامعة البؤرية .

نية لدول جية السكاويتعني علينا أن نذكر هنا أن دولة قطر وافقت عىل االسرتاتي          

، إال أنها مل تتخذ حتى اآلن الخطوات الجادة لبلورة 0222مجلس التعاون يف ديسمرب 

 سياسة سكانية خاصة بها .

وحول أهم الحلول املقرتحة للمشكلة السكانية يف دولة قطر، طرحت املبحوثات           

 ما ييل :

  



221 

 

 الحد من قوة العمل الوافدة . -0

 واضحة .رسم سياسة سكانية  -0

 التوعية لآلثار السلبية للزيادة السكانية . -3

 التوزيع املتوازن للسكان . -0

 ربط مخرجات التعليم بإحتياجات يوق العمل . -5

 إستغالل القوى البرشية أفضل إستغالل ممكن . -1

 زيادة مشاركة املرأة يف قوة العمل . -7
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 (0جدول رقم )

 نتائج املقابالت الفردية

املحاور 

األساسية 

 للدليل

املبحوثة 

 األوىل

املبحوثة 

 الثانية

املبحوثة 

 الثالثة

املبحوثة 

 الرابعة

املبحوثة 

 الخامسة

أوال:مفهوم 

املشكلة 

 السكانية

ما  -0

مفهوم 

املشكلة 

 السكانية؟

هي زيادة 

حجم 

السكان 

بشكل يؤثر 

عىل مرافق 

الدولة 

وظهور 

العديد من 

 املشكالت .

هي عدم 

التوازن بني 

املتطلبات 

السكانية 

وعدد 

 السكان .

زيادة 

معدل 

النمو 

السكاين 

بشكل مؤثر 

عىل الوضع 

االقتصادي 

. 

هي عدم 

القدرة عىل 

 التوفيق بني

متطلبات 

السكن 

 وعددهم .

هي تكدس 

السكان يف 

منطقة 

وتخلخل 

السكان يف 

منطقة 

 أخرى .

هل  -0

توجد 

مشكلة 

سكانية يف 

 قطر ؟

ال توجد 

مشكلة 

 سكانية

 ال توجد

 

نعم توجد 

 مشكلة

 سكانية

ال توجد 

مشكلة 

 سكانية

نعم توجد 

مشكلة 

ليس يف 

الزيادة 

وإمنا يف 

 الخلل
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إىل ماذا  -3

ترجع 

املشكلة 

السكانية 

 ؟

إىل زيادة 

العاملة 

 الوافدة

لزيادة 

العاملة 

 الوافدة

لزيادة 

العاملة 

 الوافدة

املشكلة يف 

زيادة 

العاملة 

 الوافدة

ترجع إىل 

زيادة 

العاملة 

 الوافدة

هناك  -0

من يقول 

أن مشكلة 

السكان 

ترجع إىل 

عدم 

التوازن يف 

التوزيع 

الجغرايف 

للسكان يف 

دولة قطر 

. فام رأيك 

 ؟

هذا الكالم 

غري صحيح 

ألنه ال 

توجد 

مشكلة 

سكانية من 

 أصله

نعم ألن 

هناك 

مناطق 

مكدسة 

بالسكان 

منتجة توفر 

فرص 

العمل 

والخدمات 

 بها

صحيح 

لعدم 

وجود 

توازن بني 

السكان 

حيث 

تستأثر 

الدوحة 

بغالبية 

 السكان

صحيح 

لتكدس 

السكان يف 

مناطق 

معينة دون 

أخرى 

لتوفر فرص 

العمل 

 والخدمات

لعدم 

التوازن يف 

التوزيع 

باإلضافة 

إىل تزايد 

العاملة 

 الوافدة
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ثانيا: 

إتجاهات 

النمو 

 السكاين

هل  -5

هناك 

تباين يف 

إتجاهات 

النمو 

السكاين 

بني 

القطريني 

 وغريهم ؟

نعم فعدد 

السكان غري 

األصليني 

أكرث من 

 القطريني

نعم حيث 

ة ترتفع نسب

الوافدين 

عىل 

 القطريني

نعم يوجد 

تباين بني 

القطريني 

وعري 

 القطريني

كال ال يوجد 

 تباين

يوجد تباين 

وبخاصة يف 

النوع حيث 

يزيد 

الذكور عىل 

اإلناث يف 

العاملة 

الوافدة 

وتزيد 

اإلناث بني 

 القطريني

هل  -1

يؤثر 

معدل 

املواليد 

والوفيات 

عىل 

معدالت 

النمو 

 السكاين ؟

نعم ألن 

زيادة 

املواليد 

تعني 

إرتفاع 

نسبة صغار 

 السن

نعم الن 

زيادة عدد 

املواليد 

تزيد من 

عدد 

السكان 

وقلة 

 الوفيات

نعم يؤثر 

منو املواليد 

يرتفع وقلة 

الوفيات 

عىل زيادة 

 السكان

كال ال يؤثر 

لقلة عدد 

السكان 

 نياألصلي

تعم 

وبشكل 

 كبري
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هل  -7

ينترش 

الزواج 

املبكر 

 واملتعدد ؟

نعم ينترش 

الزواج 

املبكر أما 

املتعدد 

 فهو قليل

ال ينترش  نعم

الزواج 

املبكر 

 واملتعدد

نعم ينترش 

الزواج 

املبكر 

 واملتعدد

ال ينترش 

الزواج 

املبكر وال 

 املتعدد

هل  -2

توجد 

مشكلة 

 الطالق ؟

تنترش 

بشكل كبري 

بسبب 

تدخل 

األهل وسؤ 

 االختيار

نعم بسبب 

التدخل من 

االهل 

وعدم 

إنجاب 

الزوجة 

 والخيانة

نعم تنترش 

بسبب عدم 

التكافؤ 

والتدخل 

 من األهل

نعم ينترش 

بسبب 

 اإلنجاب

تنترش 

ظاهرة 

الطالق 

بسبب 

زواج 

األقارب 

وتدخل 

 األهل

ما هي  -2

توقعات 

املستقبل 

للنمو 

 السكاين .

أن ترتفع 

نسبة 

 يفالسكان 

 قطر

إزدياد 

السكان 

لتقدم 

املستوى 

 الصحي .

تناقص 

السكان 

نتيجة 

 للحوادث

سوف يزداد 

عدد 

السكان 

 مستقبالً

زيادة النمو 

السكاين 

 مستقبالً
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ثالثا:الرتيك

ب العمري 

والنوعي 

 للسكان

ما هي  -02

مالمح 

الرتكيب 

 العمري ؟

الرتكيب 

العمري 

متساو بني 

الذكور 

والنساء 

واألطفال 

 والكبار

تزايد 

األطفال 

والشباب 

عن كبار 

 السن

 

قلة 

الشباب 

وبالتايل 

إرتفاع 

نسبة 

اإلعالة يف 

 املجتمع

أطفال 

 وشباب

إرتفاع 

نسبة 

األطفال 

وقلة كبار 

 السن

ما  -00

مالمح 

الرتكيب 

العمري 

للوافدين 

 ؟

غري متسار 

حيث 

ة ترتفع نسب

الشباب 

وتقل نسبة 

 كبار السن

تزياد 

الشباب 

 نزكبار الس

عن 

 األطفال

إرتفاع 

نسبة 

الشباب 

للمشاركة 

يف برامج 

 التنمية

تزياد 

الشباب 

عن 

األطفال 

 والكبار

تزايد نسبة 

الشباب 

 والذكور

ما هي  -00

مالمح 

الرتكيب 

النوعي 

ومؤوراته 

 يف قطر ؟

أن عدد 

اإلناث أكرث 

من عدد 

 الذكور

تزايد 

اإلناث عن 

 الذكور

عدد اإلناث 

أكرث من 

عدد الذكور 

يؤدي مام 

إىل إرتفاع 

نسبة 

 العنوسة

تزايد 

اإلناث 

وبالتايل 

إرتفاع 

نسبة 

العنوسة 

 واإلعالة

تزايد 

اإلناث عىل 

الذكور 

وبالتايل 

يحدث 

خلل يف 

 النوع
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ما هي  -03

اإلنعكاس

ات 

االجتامع

ية 

للرتكيب 

العمري 

 والنوعي ؟

أن فئة 

الشباب 

قليلة 

وإرتفاع 

نسبة 

الصغار مام 

يؤدي إىل 

إرتفاع 

نسبة 

 اإلعالة

غري واضح 

هذا 

 اإلنعكاس

إرتفاع 

نسبة 

العنوسة 

وقلة 

مشاركة 

الشباب يف 

التنمية 

لقلة 

 عددهم

قلة 

الشباب 

وتزايد 

األطفال 

وبالتايل 

إرتفاع 

نسبة 

اإلعالة 

وقلة 

 اإلنتاج

إرتفاع 

نسبة 

العنوسة 

وتعدد 

الزوجات 

وإنخفاض 

عدد 

الشباب 

وقلة 

 اإلنتاج

رابعاً: 

التوزيع 

الجغرايف 

 نللسكا

هل  -00

يوجد 

تباين يف 

توزيع 

السكان 

بني 

البلديات 

 ؟

نعم حيث 

توجد 

مناطق 

مكتظة 

بالسكان 

مثل 

الدوحة 

وهناك 

مناطق 

خالية من 

السكان 

مثل املدن 

 األخرى

نعم بني 

الدوحة 

واملدن 

 األخرى

نعم تؤثر 

الهجرة 

الداخلية 

والوافدة 

عىل تزايد 

السكان مام 

يؤدي إىل 

حدوث 

خلل بني 

 البلديات

نعم يوجد 

تباين بني 

 البلديات

يوجد تباين 

بني 

البلديات 

حيث 

 إرتفع نسبة

السكان يف 

الدوحة 

عىل 

البلديات 

 األخرى
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هل  -05

تؤثر 

الهجرة 

الداخلية 

والوافدة 

عىل الخلل 

يف توزيع 

 السكان ؟

نعم 

وبشكل 

 كبري

نعم لرغبة 

السكان يف 

اإلنتقال إىل 

املناطق بها 

فرص عمل 

 أكرث

نعم تأثري 

الهجرة 

الداخلية 

والعاملة 

الوافدة 

 واضح

نعم تؤثر 

عىل الخلل 

يف توزيع 

 السكان

نعم تؤثر 

الهجرة 

والعاملة 

الوافدة 

 عىل ذلك

هل  -01

تؤثر 

عوامل 

الطرد 

والجذب 

عىل 

الوزيع 

الجغرايف 

للسكان 

بني 

البلديات 

 ؟

نعم 

والدليل 

عىل ذلك 

أن الدوحة 

يرتكز فيها 

أغلب 

سكان قطر 

لعوامل 

الجذب 

 فيها

نعم حيث 

يتجه الناس 

إىل املناطق 

التي بها 

جذب 

سكاين عن 

املناطق 

املحرومة 

من 

 الخدمات

نعم تؤثر 

عوامل 

الجذب 

واملثال عىل 

ذلك مدينة 

الدوحة 

التي 

يتكدس 

فيها 

السكان 

 وتقل بباقي

 البلديات

تؤثر عوامل 

الجذب 

خاصة يف 

تكدس 

السكان يف 

مناطق 

معينة 

وعدم 

وجودها يف 

مناطق 

 أخرى

نعم تؤثر 

عوامل 

الطرد يف 

املناطق 

النائية 

حيث ال 

يتوفر فيها 

الخدمات 

وفرص 

العمل 

وبالتايل 

يهاجرون 

 إىل الدوحة
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خامسا:القو

ى العاملة 

وسوق 

 العمل

هل  -07

يحتل 

القطريون 

نسبة 

كبرية يف 

حجم قوة 

 العمل ؟

نعم وإن 

كان بنسبة 

ليست 

 معقولة

ال ألنهم 

يتجهون 

لألعامل 

اإلدارية 

أكرث من 

 غريها

يف رأيي ال 

يحتل 

القطريون 

 نسبة كبرية

يف قوة 

 العمل

كال إمنا 

بنسبة 

 ضئيلة

نعم 

يعملون 

بنسبة 

 كبرية

هل  -02

يشارك 

القطريون 

يف قوة 

العمل 

اإلنتاجية 

 ؟

ال ألن نظرة 

املجتمع 

لهذا النوع 

من األعامل 

أصبحت 

 دونية

ال ألنه ال 

يوجد 

تشجيع من 

 قبل الدولة

 

نعم 

يشاركون 

بنسبة 

 قليلة

كال حيث 

تنعدم 

نسبة 

 املشاركة

ال يشاركون 

يف العمل 

 اإلنتاجي
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هل  -02

يعاين 

الخريجون 

يف قطر 

من 

 البطالة ؟

نعم واآلن 

أكرث بشكل 

ملحوظ 

 بشكل قليل

نعم لعدم 

توافر فرص 

 العمل 

نعم توجد 

بطالة 

واضحة 

 للخريجني

نعم توجد 

بطالة 

 حقيقية

يعاين 

الخريجون 

بطالة من 

 سافرة

هل  -02

تشارك 

املرأة يف 

سوق 

 العمل؟

ال عىل  بشكل قليل

 اإلطالق

نعم تشارك 

املرأة يف 

مجال 

 العمل

تشارك 

املرأة لكن 

بنسبة 

 ضئيلة

ال تشارك 

بشكل كبري 

يف سوق 

العمل 

وبخاصة يف 

العمل 

 الخاص

ما هي  -00

املجاالت 

التي 

تعمل فيها 

 املرأة ؟

التدريس 

واألعامل 

الكتابية 

 واإلدارية

التعليم  التدريس

والصحة 

 والبلديات

التدريس 

 فقط

الصحة 

 والتعليم
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هل  -00

ترتبط 

مخرجات 

التعليم 

بشوق 

 العمل؟

ليس بشكل 

 دائم

ال لعدم 

 التعيني يف

 التخصص

 اإلرتباط يف

بعض 

املجاالت 

واألغلبية ال 

يوجد بها 

 إرتباط

ال يوجد 

إرتباط 

 واضح

ال يوجد 

 إرتباط

سادسا: 

السياسة 

 السكانية

هل  -03

توجد 

سياسة 

سكانية يف 

دولة 

 قطر؟

ال توجد  ال توجد

سياسة 

 سكانية

ال توجد 

سياسة 

سكانية يف 

 دولة قطر

كال عىل 

 اإلطالق

ال توجد 

سياسة 

سكانية 

واضحة 

تتبعها 

 الدولة
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ما هي  -00

أهم 

الحلول 

املقرتحة 

للمشكلة 

 السكانية يف

 دولة قطر ؟

تقليل 

العاملة 

الوافدة 

ورسم 

سياسة 

سكانية 

واضحة 

والتوعية 

باآلثار 

السلبية من 

الكثافة 

 السكانية

التوزيع 

 املتوازن بني

السكان 

وربط 

التعليم 

مبخرجات 

 العمل

التوعية 

باملشكلة 

السكانية 

واإلكتفاء 

ء بثالثة أبنا

والتوزيع 

الجغرايف 

املتوازن 

وزيادة 

مشاركة 

املرأة يف 

ميدان 

 العمل 

لعل أبرز 

حلول هو ال

التوازن يف 

التوزيع 

الجغرايف 

وإستغالل 

القوى 

البرشية 

أفضل 

إستغالل 

 ممكن

إستغالل 

املوارد 

البرشية 

أفضل 

إستغالل 

 ممكن
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 (0جدول رقم )

 نتائج مناقشات الجامعة البؤرية

 املحاور النتائج

هي إزدياد معدل النمو السكاين بشكل ال يتناسب 

واإلنتاجية للمجتمع مام مع القدرات االقتصادية 

يؤدي إىل ظهور مشاكل سكانية وإجتامعية يف 

 املجتمع .

أوالً: مفهوم املشكلة 

 السكانية:

ما هي املشكلة السكانية  -0

 بصفة عامة؟

قطر ال تعاين من مشكلة سكانية وإمنا تعاين من 

الخلل يف توزيع السكان وهذا ما جعل هناك 

 إحساساً بوجود مشكلة اجتامعية .

هل توجد مشكلة سكانية  -0

 يف قطر ؟

ترجع الزيادة السكانية إىل تكدس السكان يف مدينة 

 الدوحة وزيادة العاملة الوافدة وبخاصة األسيوية .

بسبب مشكلة السكان يف  -3

قطر ترجع إىل الزيادة 

الطبيعية أم لزيادة العاملة 

 الوافدة ؟

هذا الكالم صحيح إىل حد كبري فعندنا مناطق 

مكتظة بالسكان مثل الدوحة وهناك مناطق خالية 

من السكان مثل مدن الشامل والخور وأم سعيد 

 وغريها .

هناك من يقول أن مشكلة  -0

السكان ترجع إىل عدم 

 التوازن يف التوزيع الجغرايف ؟

 

نعم يوجد تباين حيث يرتفع معدل منو السكان 

ني بالطبيعي من األطفال بينام ترتفع أعداد الشباب 

 العاملة الوافدة .

 ثانيا: إتجاهات النمو السكاين

هل هناك تباين يف  -5

إتجاهات النمو السكاين بني 

 القطريني وغري القطريني ؟
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بالتأكيد حيث ترتفع معدالت الخصوبة بقطر 

بدرجة عالية فاألرسة القطرية ال تنظم النسل 

وبالتايل يرتفع معدل املواليد يف نفس الوقت يقل 

الت الوفيات بسبب التحسني يف العالج الصحي معد 

 واملجاين .

هل يؤثر معدل املواليد  -1

والوفيات عىل معدالت النمو 

 السكاين يف قطر ؟

نعم ينترش الزواج املبكر وإن كان قد قل يف هذه 

األيام بينام معدل الزواج املتعدد لزيادة الدخول يف 

 قطر

هل ينترش الزواج املبكر  -7

 واملتعدد ؟

 

نعم تنترش ظاهرة الطالق يف جميع فئات املجتمع 

وأسبابها عديدة عدم التكافؤ بني الزوج الزوجة يف 

املستوى الثقايف والعمري، تدخل األهل يف املشاكل 

 األرسية، كرثة مطالب الزوجة، قلة اإلنجاب .

هل تنترش ظاهرة الطالق  -2

 وما هي أسبابه؟

ويتضاعفون خالل أنه قطر سوف يزداد سكانها 

 السنوات القادمة

ما هي توقعات املستقبل  -2

 للنمو السكاين؟

أن الرتكيب العمري يف قطر يعاين من خلل حيث أن 

القاعدة العريضة من األطفال والشباب وتقل نسبة 

 كبار السن .

ثالثا: الرتكيب العمري 

 والنوعي للسكان

ما هي مالمح الرتكيب -02

 العمري يف قطر؟

بالعكس يرتفع عدد الشباب بني الوافدين ويقل 

عدد األطفال وكبار السن لعدم قدرتهم عىل 

 العمل .

ما هي مالمح الرتكيب  -00

 العمري بني الوافدين ؟
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الرتكيب النوعي مختل حيث ترتفع أعداد اإلناث 

عىل الذكور بشكل كبري يف قطر ومؤوراته زيادة 

 وسة .اع نسبة العنالزواج املتعدد باإلضافة إىل إرتف

ما هي مالمح الرتكيب  -00

النوعي )ذكور، إناث( 

 ومؤوراته يف قطر؟ 

هذا يؤثر عىل ظهور مشكالت يف املجتمع مثل 

إرتفاع نسبة العنوسة بني اإلناث، باإلضافة إىل 

التفكك األرسي نتيجة كرثة الزواج املتعدد باإلضافة 

 إىل إرتفاع نسبة اإلعالة يف املجتمع

هي اإلنعكاسات  ما -03

االجتامعية للرتكيب العمري 

 والنوعي ؟

 

نعم هناك خلل يف التوزيع الجغرايف للسكان حيث 

السكان وباقي املدن  3/0يرتكز يف الدوحةأكرث من 

 السكان . 0/0األخرى 

رابعا: التوزيع الجغرايف 

 للسكان

هل يوجد تباين يف  -00

 توزيع السكان بني البلديات ؟

عوامل جذب يف مدينة الدوحة  نعم حيث توجد

تجعل القطريني يفضلون اإلقامة يف الدوحة لتوفر 

الخدمات وفرص العمل بها اإلضافة إىل كرثة العاملة 

 الوافدة بها لتوفر فرص العمل بها .

هل تؤثر الهجرة  -05

الداخلية والوافدة يف التوزيع 

 الجغرايف للسكان؟

رد ألخرى تطنعم تؤثر والدليل عىل ذلك أن املدن ا

السكان نتيجة قلة الخدمات بها إىل الدوحة التي 

 متثل منطقة جاذبة للسكان .

هل تؤثر عوامل الطرد  -01

والجذب عىل التوزيع 

 الجغرايف للسكان؟

يشارك القطريون يف حجم قوة العمل ولكن ليست 

 بالنسبة املطلوبة للمجتمع .

خامسا: القوى العاملة وسوق 

 العمل

القطريون هل يحتل  -07

نسبة كبرية يف حجم قوة 

 العمل ؟
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مشاركة القطريون يف العمل اإلنتاجي ضئيلة 

وبخاصة يف األعامل الفنية والحرفية والصناعية 

 بشكل عام.

هل يشارك القطريون يف  -02

 قوة العمل اإلنتاجية ؟

كان يف املايض ال توجد بطالة بني خريجي الجامعة 

 بشكل كبري وبخاصة بنيأما اآلن ترتفع البطالة 

اإلناث أكرث من الذكور، ويف الكليات النظرية أكرث 

 من الكليات العملية .

هل يعاين الخريجون يف  -02

 قطر من بطالة حقيقية ؟

نعم تشاك يف سوق العمل ولكن ليس يف كل 

 مجاالت العمل .

هل تشارك املرأة  -02

 القطرية يف وق العمل؟

والتمريض، والصحة، واألعامل مجاالت التدريس، 

 الكتابية واإلدارية .

ما هي املجاالت التي  -00

 تعمل بها ؟

يوجد إرتباط يف بعض التخصصات، أما الغالبية 

فليس هناك إرتباط وبخاصة مع تزايد أعداد 

 الخريجني وإرتفاع نسبة البطالة.

هل ترتبك مخرجات  -00

التعليم بسوق العمل 

 وإحتياجاته ؟

توجد سياسة سكانية يف دولة قطر فكل حاجة ال 

ماشية بالربكة وليس هناك تخطيط لتنظيم السكان 

 يف قطر .

 سادساً: السياسة السكانية

هل توجد سياسة سكانية  -03

 يف دولة قطر؟

أهم الحلول التي إتفقت عليها الحاالت هو رضورة 

إستغالل املوارد البرشية املتاحة أفضل إستغالل، 

يف صالح برامج التنمية، باإلضافة إىل وتوظيفها 

التوزيع العادل للسكان بني البلديات من خالل 

إعطاء حوافز وفرص عمل للمناطق البعيدة، ثم 

ربط التعليم ومخرجاته بسوق العمل واإلحتياجات 

 املطلوبة فعلياً .

ما هي أهم الحلول  -00

املقرتحة للمشكلة السكانية 

 يف دولة قطر ؟
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 خامتة

حاول الباحثان يف هذه الدراسة تسليط الضوء عىل إهتامم علم االجتامع           

املعارص وعلم اجتامع السكان باملناهج الكيفية، وتزايد إهتامم علامء السكان بالجامعة 

                                    البؤرية كأداة لجمع البيانات الكيفية، مبا يؤدي إىل فهم أفضل للسلوك الدميوجرايف .

وقد أسهب الباحثان يف الحديث عن منهجية الجامعة البؤرية من حيث           

تعريفها، وأنواعها، ومقارنتها باألدوات األخرى لجمع البيانات الكيفية، ومزايا الجامعة 

 البؤرية ومثالبها . 

 إىل جنب ة جنباً وبني من نتائج البحث امليداين جدوى إستخدام املقابلة الفردي          

مع الجامعة البؤرية يف دراسة االتجاهات نحو القضايا السكانية . وقد إنعكس التفاعل 

بني املبحوثات يف مناقشات الجامعة البؤرية عىل تعديل بعض آرائهن يف بعض القضايا 

املطروحة للنقاش ، مام يجعلنا نؤكد بأن الجامعة البؤرية أداة واعدة للبحث 

عدة مبعنى أنها تسهم يف تحرير علم السكان من هيمنة املنهج الكمي االجتامعي، وا

عليه، ووصوالً إىل " علم سكان بال أرقام " يعتمد عىل املنهج النقدي التفسريي عىل حد 

 .                                                         (70)هوجس "  –تعبري " نانيس شيرب 
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 مدخل :  -

املرحلة عىل أنها من أهم مراحل عملية البحث ألنها متثل إخراج  ينظر إىل هذه

البحث إىل حيز الوجود يف صورة تقرير ، والتعبري والكتابة عن كل ما جاء فيه وإخراجه 

إىل النور، خاصة وأن هذه العملية تقوم بتوصيل املعارف إىل اآلخرين وتسمح لآلخرين 

 رق التي ينبغي أن تسري فيها البحوث يفباالستفادة من النتائج وتقرت  عليهم الط

 املستقبل .

والشك أن هذه املرحلة النهائية ليست مجرد كتابة تقرير رغم أن للكتابة 

قواعد وأساليب فنيه وإبداعية وعلمية يجب االلتزام بها بل هي عملية كبرية تنطوي 

حديد هدف ت عىل تحديد والتزام وترتيب وتنظيم فضالً عن الكتابة ، إذ يتطلب األمر

التقرير والتعرف عىل نوعية الجمهور الذي سيستفيد منه ، وتحديد حجم التقرير 

وشكله وأسلوبه ومضمونه وكيفية تنظيمه وكتابته ، وااللتزام يف كل هذا بالقواعد 

املنهجية والقيم األخالقية ، وكل هذا من أجل توصيل كل ما قام به البحث من جهود 

 . وما توصل إليه من نتائج

والكاتب املاهر ال يرتك للقارىء أدىن فرصة لطر  األسئلة التالية أثناء قراءة 

البحث ، وكيف حدث ذلك ، وملاذا حدث ذلك ، وكم ؟ ومتى؟ إذ يجب أن يجيب عليها 

الكاتب إجابة محددة ومريحة محكمة، وال يرتك القارىء يبحث عن إجابة عنها أو يرتكه 

يحصل عىل إجابة لها ؟ والكاتب املتمكن من الكتابة ، حائراً يطر  هذه األسئلة وال 

يتضمن قواعد اللغة ويختار الكلامت املحددة املعنى ، ويستخدم لغة العلم االجتامعي، 

 ويصيغ العبارات صياغة واضحة ال تثري الغموض أو اللبس .

 أوالً : أسلوب كتابة التقرير وقواعده : 

 Beckerيف العلوم االجتامعية يف تصور هوارد بيكر  Writingتعرف الكتابة  

    (52)بوصفها طريقة للتعبري عن األفكار الواضحة وتوصيل هذه األفكار إىل اآلخرين . 

وللكتابة أنواع متعددة منها الكتابة اإلنشائية ، والكتابة الخربية ، والكتابة  

 يومية .العلمية ، والكتابة األدبية ، والكتابة بلغة الحياة ال
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لكن بعد أن يحدد الكاتب موضوع البحث ويفهم أن املقصود بالكتابة توصيل  

األفكار إىل اآلخرين ، يخطو خطوة إىل األمام ويفكر يف نوع القضايا من املنظور 

االجتامعي الذى يتعني أن يسطرها عىل األوراق ، والوقائع التى يتعني جمعها من 

هذا املنظور ، كام يفكر يف نوع الدراسة ، وهل هى  املجتمع ، والتى تؤكد أو تعارض

دراسة استطالعية أم وصفية أم تفسريية أم تقوميية أم استرشافيه ثم يخطو خطوة 

ويفكر كيف يحصل عىل املعلومات ، وما األداة املناسبة لجمع البيانات ثم طريقة 

عرف هى أن ن التحليل والتفسري وأصعب مرحلة من مراحل كتابة البحوث االجتامعية

كيف نبدع ، وكيف نؤصل ؟ ونكتب شيئاً جديداً عىل أن يعرف كيف يفيد من الوقائع 

، وكيف يستخدم منظورات علم االجتامع يف تحليل املادة الحقلية التى جمعها ، وتظهر 

القدرة عىل اإلبداع يف عملية تحليل البيانات ، وتطلق هذه القدرة عىل اإلبداع ، وتأىت 

والتدريب والدأب واملثابرة ، والطريقة املثىل لتحقيق اإلبداع واألصالة يف باملامرسة 

كتابة التقرير هو القدرة عىل ربط أفكار املنظرين بالواقع االجتامعي والربهان عىل أن 

الوقائع االجتامعية تفند هذه األفكار أو تؤيدها أو تعدلها ، وهذا الجهد يساعد الباحث 

به وأنه ال يكرر غريه وال يعيد أعامل اآلخرين أو يقلدهم تقليداً عىل تأكيد أصالة ما يكت

 أعمى .

والكاتب املتميز هو من يجيد الكتابة الواضحة ، القادرة عىل التعبري بال خوف  

 إذ لو متلكه الخوف من الكتابة فلن يجد فرصة التعبري عن أفكاره مهام كانت قيمة .

راسات االجتامعية مجموعة من املشاكل لكن تواجه عملية الكتابة يف مجال الد 

  -وهي :

عدم معرفة الباحث الوحدات أو العنارص التى ينقسم إليها املوضوع منذ البداية ،  -0

وعدم السعى إىل ذلك إىل تقسيم املوضوع املعقد إىل عنارصه البسيطة ثم تناول 

 ج هامة .نتائ كل عنرص عىل حدة لىك ميكن إنجاز البحث إنجازاً سليامً والوصول إىل

ال يكون الباحث فكرة واضحة كاملة عن الطرق البديلة التى يتعني عليه أن يلجأ  -0

 إليها ، لو تعرثت الطريقة التى انطلق منها .
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ال يعرف أنه يتعني عليه املضاهاة ومناقشة آراء املنظرين املنتمني إىل املدارس  -3

 االجتامعية املختلفة .

األوىل يف البحث تقود حتامً إىل الثانية ثم إىل الثالثة وأن كل الجهل بأن الخطوة  -0

فكرة ترتبط بعالقة مع األفكار األخرى ، فالبحث عبارة عن بناء يتكون من عدة 

 طوابق ال ميكن بناء الطابق األخري بدون الطوابق التى تسبقه وهكذا .

ه إذ و يجهلومن الصعوبات التى تواجه الكاتب ، الكتابة يف موضوع يكرهه أ  

كيف يكتب عن الرفاهية االجتامعية وهو يجهل البيانات التى تبني طريقة تحقيق 

الرفاهية االجتامعية يف مجتمعه ومن ثم قد يرتدد يف الكتابة العتقاده أن ما يكتبه ال 

 فائدة منه .

عدم إدراك الباحث مسئوليتة عام يكتب أو إخفاقه يف إقناع القارىء باملوضوع الذى  -5

كتب فيه عالوة عىل نسيان عنارص املوضوع الذى يشغل فكره ، وأال يرتب هذه ي

العنارص ويجهل ماذا يريد أن يكتب؟ فالكتابة عمل يتطلب اإلتقان ومن ثم 

  -تتطلب الكتابة ورطان أساسيان :

 تحدى النفس باملثابرة واالستمرارية :  -أ

    (52)  عنه .التفكري فيام يكتب من أجل إنجاز عمل متكامل يرىض -ب

 أما عن أسلوب التقرير ولغته : 

فهناك أساليب كثرية للكتابة تستخدم يف وضع تقارير البحث منها األسلوب  

املباور الذى يكتب عىل لسان الشخص " اكتشفت ... واألسلوب غري املباور الذى يكتب 

 عىل لسان اآلخر تم اكتشاف ... ".
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أسلوب معني منها ينبغى أن يأخذ به يف وبرغم أنه ليس هناك إجامع عىل  

كتابة تقارير البحوث ، إال أنه يفضل عموماً االستعانة باألسلوب غري الشخيص أو غري 

املباور ، وقد ظهر أخرياً اتجاها متزايداً نحو استخدام أسلوب الجملة اإليجابية التى 

ضالً عن ن املقرت  ... فتبدأ تشري البيانات إىل ... بداًل من أسلوب الجملة السلبية " م

استخدام الجملة ذات البناء البسيط ، والعبارة السهلة املستقيمة التى تفيد يف الربهنة 

والتدليل عىل نتائجه وبعيداً عن العبارات األدبية والشعرية التى متيل إىل اإلغواء 

ائف ظواإلقناع ويهتم بالعبارة الواضحة ذات البناء اللغوى الصحيح ، وذلك ألن من و 

القواعد اللغوية املساعدة عىل استخدام اللغة بالطريقة التى متكنا من توصيل ما نريده 

مع أقل قدر من الغموض ، وليس هناك ما يفيد الباحث يف استشارة ذوى الخربة 

والتخصص يف اللغة أو غريها وما قد يعينه يف التغلب عىل املشكالت الخاصة باختيار 

  (12) لغة املناسبة .أسلوب كتابة التقرير وال

 

  

 ومثة قواعد أو معايري متفق عليها للكتابة السليمة من أهمها : 

 كتابة أسامء اإلعالم والعلامء كتابة صحيحة . -0

مدى القدرة عىل تنظيم األفكار وترتيبها وإرتباط املقدمات بالنتائج وقلة عدد  -0

 األخطاء .

ورات الفكرية املوجودة يف الرتاث ثراء املعلومات ومدى املعرفة بأهم املنظ -3

 السوسيولوجي .

مدى اإللتزام بقواعد الكتابة وتخري كلامت قوية الداللة ذات هدف ولها معنى ،  -0

ويعرف الذى تعرب عنه بالكلامت ، وتتعلم أهمية تناسق العبارات ، وأن الجملة 

،  ألخرىبناء منطقي مثلام أن الجمل كلها تشييد منطقى ، وال تسبق إحداها ا

 فالبحث بناء متكامل تتواصل قضاياه اتصاالت وثيقاً .
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مدى اإلملام بالدراسات السابقة املرتبطة باملوضوع ، والدراية باملقاالت واملطبوعات  -5

التى صدرت حول موضوع البحث ، ومدى القدرة عىل االستفادة منها وأمانة 

  (10) التوثيق وااللتزام بأخالق البحث العلمي .

 نياً : أهداف تقرير البحث والجمهور املستهدف : ثا

تهدف أغلب الكتابات إعالم وأخبار القارىء مبعلومات جديدة وإقناعه بها أما  

أهداف كتابة التقرير فتختلف ، فالهدف من الكتابة اإلخبارية نقل معلومة عن موضوع 

 قارىء بوجهة نظرمعني إىل القارىء بينام الهدف من الكتابة اإلقناعية هو إقناع ال

محددة أو قضية معينة، وأغلب كتابات العلم االجتامعي تجمع بني الكتابات التفسريية 

أو اإلقناعية ، وعندما يبدأ الباحث كتاباته فعليه أن مييز متييزاً دقيقاً واعياً بني الكتابة 

نظامً ماإلخبارية التفسريية والكتابة اإلقناعية ثم يخطو خطوة ويعرض عرضاً منطقياً 

 خطوات تحقيق الهدف من البحث.

ويف الواقع أن التقرير يتأثر بالهدف الذى يسعى إليه الباحث من وراء إعداده  

إذ ميكن للتقرير أن يلخص أو يوجز كل جهود البحث التى تراكمت يف ميدان معني ، 

ة حويتوقف هذا عىل معرفة فن كتابة التقرير ، بحيث يشمل عىل كل نتائج البحث املتا

ذات الداللة ويقوم بتنظيمها يف بناء نظرى متكامل ومتامسك ، ويشتمل كتابة تقرير 

  -البحث عىل ثالث أهداف هي :

وقد يهدف التقرير إىل تقديم معلومات معيارية مثل وصف معلومة واحدة جديدة  -0

ميكن أن تضاف إىل رصيد املعرفة املتا  ، ويحتمل أن تكون هذه اإلضافة مجرد 

تحقق من مجموعة املفهومات أو النظرية املتوفرة أو إعادة تطبيق أو  عملية

 توسيع لها .

مثلام يقرت  إضافة    paradigimicويهدف التقرير إىل تقويم معلومات قياسية  -0

مفهومات أو نظريات جديدة ثم التحقق منها ، أو أن يجرى فحصاً شامال 

 فهومات يقوم بدراستها .الستخدامات الباحثني اآلخرين ألى متغريات وم
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وأخرياً يأىت الهدف الثالث من كتابة التقرير هو الربهنة عىل الفائدة للمعلومات  -3

املقدمة للمامرسني أو عامة  الناس ، وهنا ال يقوم الباحث يف العادة بعرض أفكار 

جديدة ومعلومات وإمنا يقوم بإعالم القارىء مبضامني نظريات معينة أو مناهج 

     (10)دها املمكنة يف العمل املهنى الذى يخص القارىء . وفوائ

لكن السؤال الذي يطر  نفسه هو : ملن سيكتب التقرير أو مبعنى آخر من  

هو القارىء الذى سيقدم التقرير إليه ؟ والشك أن اإلجابة عىل هذا السؤال سوف يحدد 

 شكل التقرير ، وأسلوبه ، ومحتوياته .

فلو كتب تقرير بحثى إىل متخصصني لتطلب األمر إىل إبراز عدد من األمور  

عىل مستوى التفصيالت ومحاولة اإليجاز يف أخرى واإلحالة إىل الرتاث بطريقة كافية 

وجلية ، وحتى بالنسبة للباحثني املتخصصني فمنهم من ينتمى إىل التخصص املباور ، 

الصلة بالتخصص املباور ، األمر الذى  ومنهم من ينتمى إىل تخصصات أخرى قريبة

يقتىض أن توضح بعض األمور املتعلقة بالتخصص يف الوقت الذى توجز فيه بعض 

الجوانب العامة املتعلقة باملنهج العلمى فمثالً يف حالة تقديم البحث للمتخصصني من 

  -: ةاألساتذة كام هو الحال يف الرسائل العلمية ، فإن األمر يتطلب النقاط التالي

اإليجاز يف التفصيالت النظرية مع اإلحالة إىل املصادر والهوامش ألن قارىء بحثك  -0

 هنا ، يلم مبثل هذه األمور التفصيلية .   

استخدام اللغة العلمية القامئة عىل املصطلحات الفنية السائدة يف مجال التخصص  -0

دركها التى قد ال ي بقدر اإلمكان ، بجانب توضيح بعض األساليب الفنية األخرى

القارىء العادى ومن أمثلة ذلك اإلشارة إىل مقاييس النزعة املركزية والتشتت 

 واختبارات الداللة اإلحصائية واملتوسط وما إىل ذلك .

 توضيح منهج البحث وإطاراته األساسية والقرارات التى إتخذت بصددها ومربراتها . -3

ملنهج العلمى ، كأن تبدأ بعرض النتائج ، عرض البحث وبياناته يف ضوء خطوات ا -0

ووصفها ، ثم تفسريها ثم مناقشتها يف ضوء الرتاث النظري ويف ضوء البحوث 

 السابقة .
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توضيح إسهام البحث وما أجاب عليه من أسئلة ، وما أثبته من فروض ، وأيضاً  -5

 األسئلة التى مل يستطع البحث اإلجابة عليها .

هجية للبحث وما قد يلجأ إليه الباحث من تنازالت منهجية أو إبراز الحدود املن -1

 قصور منهجى .

توضيح ما يثريه البحث من تساؤالت وقضايا بالنسبة للتخصص واألفكار الجديدة  -7

التى توجزها نتائج البحث ، والتى تتطلب املزيد من الدراسة أما إذا كان التقرير 

 التنفيذ وأيضاً املثقف غري املتخصصسيقدم إىل بعض رجال اإلدارة والتخطيط و 

فإن قارئاً من هؤالء ال تهمه كثرياً من النقاط السالفة بقدر ما يهمه عرض النقاط 

  -التالية :

عرض النتائج التى توصل إليها الباحث والتى تقدم له بلغة سهلة واضحة خالية بقدر  -0

 اإلمكان من املصطلحات الفنية .

طة والرسوم البيانية والبيانات الكمية أكرث من استخدام استخدام الجداول البسي -0

 التحليالت االحصائية املتعمقة والجداول املركبة .

عرض البحث يف ضوء املوضوع أو األهداف املختلفة للبحث ، بعرض كل هدف عىل  -3

حده فلو افرتضنا أن البحث حول العالقة بني التعليم الخاص والتاميز الطبقى يف 

ملرصى ، ميكن أن تكون فصوله يف ضوء املوضوع كأن نوضح يف كل فصل املجتمع ا

عالقة التعليم الخاص بعدم تكافؤ الفرص التعليمية كأن نقول مثالً . التعليم 

الخاص وفرص التعليم األفضل ، التعليم الخاص وإهدار مبدأ تكافؤ الفرص 

ىل ألفضل وما إللتعليم الخاص وانتشار الرشوة ، التعليم الخاص وفرص العمل ا

 ذلك .

  



257 

 

يهم القارىء من رجال التخطيط واإلدارة بعض الجوانب التطبيقية التى ميكن أن  -0

متثل توصيات تفيد يف التخطيط ، عالوة عىل هذا يرتبط كتابة التقدير مبا إذا كان 

البحث سوف ينرش أم ال ؟ وإذا كان سوف ينرش ما هى طريقة نرشة ؟ وإذا كان 

رش ، فالبد وأن يوضع يف االعتبار طريقة النرش ، فالتقرير الذى التقرير سوف ين

ينرش للطالب يهتم ببعض التفصيالت النظرية واملنهجية والتقرير الذى سوف 

ينرش يف مجلة  علمية متخصصة ، البد وأن يكون عىل درجة من اإليجاز والعمق 

 والتغاىض عن كثري من التفصيالت إال إذا تطلب األمر ذلك .

إذا كان سينرش يف كتاب للقارىء غري املتخصص فيكون االهتامم بالنتائج  أما

 واالستخالصات ذات الصيغة التوضيحية والتطبيقية .

وإذا كان التقرير سيقدم ألحد املسئولني فمن املرغوب فيه اإليجاز الشديد  

  (13) والعرض الكمى البسيط والواضح وإبراز التوصيات التطبيقية.

 -تصنيف هذا الجمهور املستهدف إىل الفئات التالية : وهكذا ميكن  

 العلامء املهتمون بالبحث األسايس . -0

 العلامء املنشغلون بالبحث التطبيقي . -0

 املامرسون والعاملون يف هيئات الخدمات .      -3

 صانعوا السياسة . -0

 املرشفون عىل البحوث . -5

 عامة الناس والقارىء العادي . -1
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وعىل هذا ينبغي أن يصدر كتابة التقرير إىل جمهور معني من هؤالء عىل انه  

الجمهور املعنى أو املستفيد ، إال أن عليه أن يوصل إليهم املعلومات التى ال تتعارض 

مع اإلجراءات واألساليب املعيارية التى يتوقعها الجمهور املستفيد ، والواقع أن عدم 

الجمهور املستفيد سوف يرتتب عليه عادة بعض  تأكد الباحث من طبيعة ونوعية

    (10) القصور فيام يوصله التقرير من معلومات إىل هذا الجمهور.

 ثالثاً  : مضمون التقرير وخطواته :

وقبل أن ندخل يف توضيح مضمون التقرير وخطواته يقدم أحد علامء املناهج  

  -مجموعة من النصائح الهامة من أهمها :

 لباحث الكتابة واألفكار مل تتضح وتنضج بعد أو تتبلور يف ذهنه .أال يبدأ ا -0

الرغبة الذاتية من جانب الباحث يف تقديم بيانات ومعلومات محددة ومفيدة  -0

 وجديدة ترثى البحث العلمي .

رضورة تعلم قواعد وأصول اللغة السليمة التى يكتب بها البحث واإلملام بها إملاماً  -3

 خطاء اللغوية والنحوية وتجنبها .كامالً ومعرفة األ 

القدرة عىل االستمتاع بالعمل البحثي وأن يكون الهدف من الكتابة إمتاع القارىء  -0

     (15) بالبحث الذى يقرأه .

هذا ويتوقف مضمون التقرير أو املحتوى الذى يتكون منه هذا التقرير عىل  

ىل ه التقرير غري أن مثة إجامع عنوعية الجمهور املستفيد ، وعىل الهدف الذى يسعى إلي

رضورة البدء بهيكل عام أساس مركز أو ما ميكن التعبري عنه إذا جاز التعبري بفهرست 

التقرير أو إطاره ، وتأىت أهمية هذا الهيكل العام املبدىئ من أنه لو تم وضعه وبنائه 

 أن ىلبدقة ووضو  ال ميكن كتابة التقرير بسهولة ووضو  ، بل إن البعض يذهب إ

التقرير مع هذا الهيكل يكتب نفسه بنفسه ، هذا فضالً عن أن هذا اإلطار يساعد 

 الباحث عىل إدراك ما ينقص تقريره من نقاط وأبعاد 
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أو مبعنى آخر يكشف عن مدى شمول التقرير ووضوحه ، كام أنه يكون من السهل يف 

تابة يبدأ الباحث يف الك ضوء هذا اإلطار إجراء تغيري يف التنظيم والرتتيب ، قبل أن

الفعلية التفصيلية ، والتى قد تقتىض إجراء بعض التعديالت فيها إهدار الوقت والجهد 

 واإلخالل بالبناء األسايس للتقرير.

ويف هذا الصدد يذهب كل من وليام جود وبول هات إىل أنه بعد االنتهاء من  

سئلة التى تبني له مدى خطوة إعداد الهيكل العام عليه أن يجيب عىل عدد من األ

  -شمول هذا الهيكل واحتوائه عىل العنارص الرضورية يف كتابة التقرير :

 هل تم وضع الفروض والقضايا بوضو  ودقة كافية . -أ

هل يحتوى اإلطار عىل الخلفية النظرية واألمربيقية التى استند إليها الباحث يف  -ب

 وضع الفروض .

 ك تحديد مشكلة البحث من خالل مصطلحات علمية .هل تم صوغ الفروض ، وكذل -جـ

هل تم عرض خطة البحث بالتفصيل ، وهل يكشف عرضها عن املنطق الذى تستند  -د

 إليه .

هل هناك ربط بني القضايا واالفرتاضات ، وبني املالحظات والبيانات املبوبة بالتقرير  -هـ

 ؟ 

     (11) ؤالت وبحوث مقرتحة .هل ملخص البحث ، يلخص بالفعل النتائج ويثري تسا -و

ويقدم غالبية علامء االجتامع واملناهج إطاراً واحد أكرث شيوعاً يعترب مبثابة الخطوات 

    (17) النموذجية للتقرير من حيث املضمون والتنظيم .

 توضيح مشكلة البحث .  -0

  -تحديد اإلجراءات املنهجية للبحث من خالل : -0

 تصميم الدراسة . -أ 

  االسرتاتيجية املنهجية . -ب 

 طرق البحث . -جـ 

 مجتمع البحث وطبيعته الفنية . -د 

 أساليب جمع البيانات . -هـ 
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 مناهج التحليل اإلحصايئ والكيفي . -و 

 النتائج األساسية واالستخالصات . -3

 مضامني نتائج البحث بالنسبة للنظرية والتطبيق . -0

 مناقشة نتائج البحث . -5

 املراجع التى استند إلبحث إليها .ثبت  -1

 املالحق الخاصة بالبحث . -7

  -وفيام يىل توضيح كل خطوة من هذه الخطوات عىل النحو التايل : 

 توضيح مشكلة البحث :  -0

يف الغالب يبدأ مضمون البحث بتوضيح املشكلة التى يدور حولها البحث  

هذه  لتطبيقية الكافية التى تؤكد أنويركز عليها جهوده مع تقديم املربرات النظرية وا

املشكلة تستحق ما بذل من جهد ، ويتم توضيح املشكلة من خالل كتابة مقدمة عامة 

للمجال الذى تقع فيه مشكلة البحث ثم عرض مخترص للبحوث السابقة يف هذا امليدان 

 وذات الصلة مبشكلة البحث مام يساعد عىل وضع الدراسة يف السياق املالئم لها .

ثم عرض للقضايا التى تطرحها الدراسة ، وإبراز القضايا األساسية التى تركز  

عليها ، عالوة عىل إلقاء الضوء عىل الفروض التى تنطلق منها الدراسة ، كلام كان ذلك 

ممكناً ، وتقديم التعريفات الشكلية واإلجرائية للمفهومات األساسية التى استعان بها 

 البحث .

لعالقات بني هذه العنارص ، واملوضوعات ، واإلشارة رصاحة وينبغي توضيح ا 

إىل التسلسل املنطقى لألفكار املشتقة من النظريات القامئة ، ثم إىل الفروض 

واملفهومات وأخرياً نتائج البحث ، عىل أن يحرص الباحث يف عرضه لهذه املوضوعات 

كن ام الحقيقي الذى أمأن يبني موقفه من هذه القضايا يف مجال مشكلته ويربز اإلسه

له إضافته وأثره عىل التقدم النظرى واملنهجى يف هذا املجال ، وأن يشري يف الوقت نفسه 

 إىل أوجه الضعف والقصور التى اشتمل عليها هذا الجهد . 
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 اإلجراءات املنهجية للبحث :  -0

  -ويتطلب هنا توضيح النقاط التالية : 

البيانات وكيفية إعداد األدوات عىل أن يكون بني تحديد منهج البحث وأدوات جمع  -

ًَ من هذه األدوات .  امللحقات نسخاً

 تحديد نوع البيانات التى يحتوى عليها البحث ومصادر هذه البيانات . -

تحديد اإلطار البرشى سواء بالحرص الشامل أو بالعينة ومربرات اختيار أى اإلجرائني ،  -

قة سحبها ، ومستويات الثقة  فيها ،وصف العينة ونوع ، العينة ، وحجمها ، وطري

 وخصائصها .

 تحديد الفرتة الزمنية التى جمعت البيانات من خاللها . -

 تحديد النطاق املكاين أو املجال الجغرايف الذى تم البحث من خالله . -

 توضيح طريقة عرض البيانات وتحليلها ومرشوع التحليل وأركانه ومكوناته . -

 األساسية واالستخالصات :  النتائج -3

والقاعدة األساسية يف عرض النتائج أن نقدم كل الشواهد ذات الصلة مبشكلة  

البحث سواء أكانت هذه النتائج تتطابق مع وجهات نظر الباحث أم تتعارض معها . 

وهذه هي القاعدة التى يعمل حسابها يف وضع التقرير العلمى ، فاملؤلف يف ميدان 

طليقاً يف اختيار ما سوف مييل إليه وما سوف ال مييل إليه إال أن عليه أن العلم ليس 

يظل حريصاً عىل القيام بنوع من االختيار يف ضوء ما هو مناسب وذو صلة مبوضوعه 

إذ ميكن أن يسرتشد القرار الذى يحدد ما هو مناسب أساساً مبشكلة البحث والفروض 

 الدراسة .) إذا كانت هناك فروض ( التى تعنى بها 

 مضامني نتائج البحث:   -0

بالنسبة للنظرية والتطبيق تشتمل مناقشة املضامني التى تنطوى عليها النتائج 

  -عىل الجوانب الرئيسية التالية :
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التعبري عن االستخالصات املستنبطة من نتائج الدراسة والتى قد يتوقع 

قة صات بنتائج البحوث السابإمكانية تطبيقها عىل مواقف مامثلة ، و ربط االستخال 

والقضايا النظرية يف مجال البحث ، فقد يرغب الباحث يف أن يرتفع باستنتاجاته إىل 

أعىل مستوى يف التجريد ، وعىل األخص إذا كانت هناك نظرية حديثة التكوين ميكن 

أن يربط بها نتائجه أو إذا كان هناك دراسات قد عنيت مبشكالت مختلفة غري أنه ميكن 

فسريها  يف ضوء نفس الفكرة املجردة ، فقد يجد الباحث مثالً أن املدرسني عموماً ت

يشعرون بعدم الرضا أو عدم السعادة برغم التحسينات يف مرتباتهم وذلك راجع إىل أن 

العاملني يف الوظائف األخرى قد أعيد النظر يف مرتباتهم وبالزيادة وظهر للمدرسني أن 

هم يف هذه الزيادة ، وقد يعالج البحث هذه املسألة كمثال غريهم من موظفني قد فاقو 

وعىل أساس  Relative deprivationعىل املفهوم املجرد واملتعلق بالحرمان النسبي 

هذا املفهوم قد يتمكن الباحث من الربط بني نتائج دراسته وبني نتائج بعض الدراسات 

األخرى التى انتهت إىل أنه يف املجتمع املحىل الذى يتعرض لكارثة طبيعية فإن بعض 

السكان الذين عانوا أنفسهم وفقدوا ممتلكاتهم وانطلق هؤالء املصابون إىل مساعدة 

ما تعانيه هذه األرس األخرى من فقد وحرمان كام أحس بهم أولئك  أرس غريهم بسبب

الذين هبوا إىل مساعدتهم ، وكانوا بنسبة كبرية باملقارنة بنسبتهم ، وبرغم أن هذه 

الظاهرة تختلف عن الظاهرة املشار إليها سلفاً يف املضون إال أن هذه الظاهرة تختلف 

ن إال أنه باإلمكان فهمها يف ضوء نفس الفكرة عن الظاهرة املشار إليها سلفاً يف املضمو 

املجردة التى تفرس عدم الرضا بني املدرسني برغم املكاسب املتزايدة التى حققوها ، 

فاألشخاص الذين قد أصابهم الفقد والحرمان يف املثال الثاىن قارنوا ما يفقدوه كام فقده 

كثري من غريهم ومن ثم غريهم من سكان املجتمع املحىل ووجدوا أن خسارتهم أقل ب

فإن لديهم شيئاً من التعاطف بأحوال غريهم ، برغم أنهم يف حاجة من الناحية 

املوضوعية إىل من يتعاطف معهم كام ينبغي أن تشتمل مثل هذه املناقشة لنتائج 

الدراسة عىل التساؤالت الجديدة التى تثريها الدراسة وعىل اقرتاحات ألنواع من البحوث 

 أن تساعد يف اإلجابة عىل هذه التساؤالت ، التى يحتمل 

  



263 

 

وينبغي أن يشمل ذلك أيضاً كل التساؤالت وثيقة الصلة التى ال تزال يف حاجة 

 إىل إجابة يف املستقبل .

 

 

 مناقشة نتائج البحث :  -5

وعادة ما تكون مناقشة النتائج تتم يف ضوء ما توصلت إليه البحوث السابقة  

بينهام ، توضح جوانب اإللتقاء وجوانب االختالف ومربراتها ،  من خالل إجراء مقارنات

وهذه املقارنة من شأنها أن تتحرى التخصص ، فنحن يف علم االجتامع يف أحوج ما تكون 

 إىل املقارنات العلمية التى ترثى هذا العلم وتعمقه وتؤكد بعض أبعاد نظريته .  

 ثبت املراجع :  -1

تصنيفها من خالل التمييز بني املؤلفات النظرية  التى استند إليها مع محاولة

، والبحوث واملقاالت العلمية ، والقواميس ودوائر املعارف أو من خالل التمييز بني 

املصادر األساسية املباورة وغري املباورة أو املساعدة للبحث ، والتوثيق مؤور قوى عىل 

ليه ليه ، والتوثيق سلم يصعد عجدارة الباحث ، ومعرفته مبصدر املعلومة الذى استند إ

الكاتب يؤكد مكانته وأمانته كباحث ويزيد من ثقة القراء فيه ، وما يصدر عنه من 

أعامل علمية ، ويضفى األمانة والثقة عىل ما يكتبه ولسوء الحظ وكام يعلم كل باحث 

 نمبتدىء عندما يحاول كتابة البحث األول ، أن عملية التوثيق عملية ليست سهلة ولك

 ما املقصود بالتوثيق .

الحقيقة إن عملية التوثيق واالستشهاد باملرجع الذى نقل عنه عملية فنية  

ليست سهلة تتطلب طر  عدد من األسئلة عن شكل وطريقة التوثيق وقواعده تتم 

 كالتاىل : 

 عند االستشهاد باملرجع للمرة األوىل يكتب املراجع كالتايل : 

كتاب ، رقم الطبعة إن مل تكن األوىل ، مكان النرش ، اسم اسم مؤلف الكتاب ، اسم ال

 الناور ، سنة النرش ، رقم الصفحة .
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وإذا تكرر االستشهاد باملرجع يف الصفحة نفسها دون االستشهاد مبرجع آخر فيكتب 

بالعربية يف أسفل الصفحة املرجع نفسه ثم رقم الصفحة ، أما لو كان املرجع باللغة 

أما لو تكرر االستشهاد باملرجع بعد االستشهاد مبرجع آخر ،  i bidب اإلنجليزية فيكت

 فيكتب اسم املؤلف ثم اسم الكتاب ثم مرجع سابق ، ثم رقم الصفحة .

 op citأما لو كان املرجع باإلنجليزية فيكتب اسم املؤلف ، واسم الكتاب ثم  

 ثم رقم الصفحة .

اسم الكاتبان معاً ثم اسم أما إذا كتب البحث أو الكتاب باحثان فيكتب  

 الكتاب ثم مكان النرش ، ثم اسم الناور ، ثم تاريخ النرش ، ورقم الصفحة .

أما إذا تعددت أسامء املؤلفني واشرتاك أكرث من باحث يف إعداد البحث فيكتب  

اسم املؤلف أو الباحث الرئييس ثم اسم الكتاب ثم بلده النرش ، ثم اسم الناور ، فسنة 

 م تأليف ) اسم املؤلف الرئييس ( وآخرين .النرش ، ث

  -أما الكتاب املرتجم فيكتب عىل النحو التايل :

 اسم املؤلف ، اسم الكتاب ، ثم ترجمة فالن ، ثم نرش الرتجمة ، ثم اسم الناور ، الخ .

ويف كل الحاالت يتعني تدوين رقم الصفحة ولريمز له بالحرف )ص( أما إذا نقل  

 يكتب ص ص ..... من أكرث من صفحة ف

أما إذا اقتبس أو استشهد الكاتب من كتاب صدر عن هيئة علمية أو جهة  

حكومية مثل مجلس الوزراء أو الشعب أو املركز القومي للبحوث االجتامعية والجنائية 

أو هيئة االستعالمات والجهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ، فثمة طريقة واحدة 

 إن مل يكن هناك محرر للمرجع .لكتابة اسم املرجع 

 اسم الهيئة ، اسم املحرر ، اسم الناور ، تاريخ النرش ، رقم الصفحة . 

 -أما إذا كان هناك محرر للبحث فيكتب عىل النحو التايل : 
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اسم املحرر ، اسم الكتاب ، اسم الهيئة ، النرش ، الناور ، صفحة ، أما الكتب املقدسة 

 النرش ، الناور ، سنة النرش() القرآن الكريم ، بلد 

 -وتوثق الدوريات عىل النحو التايل :

اسم مؤلف املقال ، ثم عنوان املقال محصوراً بني قوسني وأحياناً يوضع تحته خط ثم 

اسم الدورية ، اسم جهة النرش ، ثم رقم العدد ، رقم املجلد ، تاريخ العدد ، رقم 

 الصفحة .

  -و التايل :وتوثق الرسالة العلمية عىل النح 

اسم الباحث ، اسم الرسالة ، رسالة ماجستري ودكتوراة ، القسم البلد ، اسم الجامعة ، 

اسم الكلية ، تاريخ منح الدرجة ، رقم الصفحة ، أما إذا استعان الكاتب بشبكة اإلنرتنت 

Net  : فالتوثيق يتم عىل النحو التايل-  

 وقع ، مثال اسم املؤلف ، ثم اسم املقالة ، ثم عنوان امل

Licia, v. and Magda, C., "urban Research in latin America " Towards a 

Research . 

.unesco org most, valleng. htm . p.12. http://wwwAgenda. Unesco,  

 املالحق :  -7

يها بوضع الباحث فالتى ميكن أن تكون مع التقرير أو منفصلة عنه والتى يهتم  

نسخة من أدوات جمع البيانات ، والخرائط والصور، وبعض الجداول اإلحصائية وما إىل 

 ذلك .

والجدير بالذكر هنا أن هذه العنارص أو تلك الخطوات التى عرضنا لها مل نقصد  

االلتزام الصارم برتتيبها السابق ألن مخططنا السابق يف هذا العرض هو تحقيق الشمولية 

لكن من املمكن للباحث أن يعدل أو يبدل فيها أو يعيد ترتيبها أو يضم بعض العنارص ، 

إىل بعضها حسب شكل التقرير ومضمونه وتقسيم أجزائه وأبوابه وفصوله وحسب 

 الجمهور املستهدف .
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 رابعاً : املسئولية األخالقية والعلمية للباحث : 

 لمية يف مجال البحوث االجتامعيةالشك أن املسئولية سواء كانت أخالقية أو ع 

تبدو غاية يف األهمية ، حيث أن الباحثني االجتامعيني يجرون بحوثهم عىل السلوك 

االجتامعي والعالقات االجتامعية بني الناس ، وليس من شك أن تراكم املعرفة يف هذا 

ار من هم ر املجال مرتبط بتزايد االهتامم بتطبيقها عملياً ولهذا علينا أن نتساءل باستم

أولئك الذين سينتفعون أكرث من غريهم بنتائج هذه البحوث ؟ وما هى ضامنات عدم 

من جانب بعض الهيئات املمولة للبحوث ضد املصالح الحقيقية  –استغالل هذه النتائج 

 لألفراد الذين أجريت عليهم هذه الدراسات ؟ 

زاماً املجتمع إلتوتفرض دراسة السلوك االجتامعي والعمليات االجتامعية يف  

آخر عىل الباحث االجتامعي وهو رضورة إعالم أفراد البحث بأهداف الدراسة والحصول 

عىل مشاركة طوعية وموافقة جامعية عىل إجراء البحث ونرش التقرير حيث أشارت 

الجمعيات األكادميية يف مجال علم االجتامع والنفس واملؤمترات العلمية إىل أهمية 

جتامعي باملسئولية إزاء الجمهور الذى يتناوله بالدراسة فهو البد أن إحساس العامل اال 

يعمل عىل نرش التقرير وعىل إتاحة فرصة إطالع الجمهور عىل النتائج وتفسريها ، حتى 

   (12)ال تستغل هذه النتائج بطريقة غري مرضية .  

 Data Bankبصدد فكرة بنك املعلومات  –عالوة عىل ذلك يقرت  الباحثني  

التى تهدف إىل جمع معلومات عن سكان املجتمع ، بحيث تفيد تسهيل مهمة التحليل 

اإلحصايئ ألغراض التخطيط والبحث االجتامعي ، وليس من شك أن الحصول عىل هذه 

املعلومات الشاملة وخططها وتسجيلها ، واإلفادة منها يحقق تقدماً يف البحث 

 املعلومات .االجتامعي ويخترص يف الجهد املبذول لجمع 
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ولكن ذلك يتعارض بالطبع مع خصوصية هذه املعلومات بالنسبة لألفراد  

أنه يجب أن يقترص عىل املعلومات املوضوعية ، وأن نعطى  -الذين نحصل منهم عليها 

الحق لألفراد لإلطالع عىل املعلومات التى سيتم تسجيلها وحفظها ، وأن يقترص إجراء 

ات العشوائية ، وأن تفرض قيوداً محددة عىل استخدام البحوث عىل استخدام العين

 هذه املعلومات واإلفادة منها .

كام يجب عىل الباحث أن يختار املشكالت والقضايا والظواهر االجتامعية التى  

تعاىن منها الغالبية العظمى من السكان داخل املجتمع، وعليه بالتاىل أن يطور املناهج 

البحوث األساسية لىك تكون صالحة لالستخدام واإلفادة منها واإلجراءات املستخدمة يف 

يف البحوث التطبيقية ، والبحوث املقرتنة باإلصال  إذ تسهم هذه البحوث يف توجيه 

وترشيد السياسات االجتامعية ، وهذه الجهود سوف تكفل وضع الربامج املالمئة 

 لحاجات ودوافع ورغبات الناس ومطامحهم .

ناك مسئولية أخالقية عىل الباحث تلزمه بأن يقدم عالوة عىل ذلك ه 

املعلومات الكاملة والدقيقة وأن يبذل أقىص ما يستطيع من قدراته ومعارفه وتتمثل 

املعلومات الدقيقة يف املعلومات غري املتحيزة من خالل التحريف املتعمد والتالعب 

 جانب واحد فقط من واملراوغة بالبيانات من جانب الباحث وأعوانه ، وال يعكس عرض

املعلومات بالرغم من أنها قد تكون دقيقة ، ال يعكس االلتزام باملسئولية األخالقية 

للباحث وال ينبغي أن يسمح لضغوط النرش أن تتدخل يف عرض الباحث للمعلومات 

الدقيقة والكاملة ، ولسوء الحظ ، قد تكون هناك مياًل كبرياً لعرض النتائج اإليجابية 

رفض كثري من الدوريات عىل سبيل املثال نرش النتائج التى مل توفق يف تأييد فقط ، وت

الفروض املراد اختبارها بسبب املشكلة العملية املتعلقة بتوزيع املساحات املحدودة 

بها ، وال يشجع هذا اإلجراء بطريقة مباورة توثيق النتائج غري املالمئة أو التى تهدم 

من ناحية ، ويشجع فقط نرش النتائج اإليجابية من ناحية حتى البناء القائم للمعرفة 

أخرى ، وينبغي التغلب عىل نظرات سياسات التحرير مع زيادة توافر الدوريات وغريها 

 من أساليب النرش يف ميدان التخصص أمام الباحثني ،
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وكلام شارك العلامء يف القرارات املتعلقة بالنرش والتحرير كلام قدرت أهمية اإلسهامات  

اإليجابية للنتائج السلبية يف تعديل وتطوير األبنية النظرية ، ويف نفس الوقت عىل 

     (12)الباحث أن ينجز عمله ملتزماً باملستويات األخالقية العليا. 

 ة األبحاث العلمية السعى إىل تحقيق اإلبداععالوة عىل ذلك تفرض عملية كتاب 

واألصالة باإلضافة إىل أمانة الباحث والتزامه بأخالق البحث العلمى ، فال يغطى جهله 

وينسب إىل نفسه جهد غريه ، أو يكتب أسامء مراجع مل يستعني بها ، فهذا الترصف 

ث وراء إعداد البحيعنى اإلخالل بأخالقيات البحث العلمي ، فاألصالة هدف أسايس من 

العلمي ، ألن أى عمل يكتب وينرش ولو ىف نطاق ضيق تحكمه مبادىء أخالقية وقانونية 

وأكادميية ينبغى أن توضع يف االعتبار ومن أهم هذه املبادىء األصالة واألصالة يف 

الباحث العلمي لها معنى دفني وسامى ، أما النقل والتكرار فهام أثم كبري من أخالق 

كام أنه يجب عىل الباحث االهتامم باللغة وقواعدها فاللغة وعاء الفكر وإذا  العلم ،

كان الوعاء غري سليم فإن الفكر سوف يكون مشوهاً وغري واضح حيث أصبح من مخاطر 

كتابة األبحاث تعدد األخطاء التى قد يتعرث أمامها القارىء ويعرث عليها أثناء القراءة 

 وري مراعاة بعض االعتبارات التى تهتم بالشكل مثلوالتى تشتت تفكريه ، فمن الرض 

االهتامم باملضمون ، ألن املنظر العام للبحث يجذب القارىء من البداية وقد يوارى 

سوأة البحث وقد ينفر القارىء من االستمرار يف القراءة . وقد يحبط الجهل بقواعد 

ب تابة حروف الهجاء ، الكاتاللغة والنحو واألخطاء اإلمالئية املتكررة والجهل بقواعد ك

املبتدىء عن الكتابة إذا ما تعرض لنقد قاس ، ولذا فمن املهم أن يتعلم قواعد الكتابة 

الصحيحة ليكتب جمالً صحيحة ، وال جدال يف أن ما يجعل عملية الكتابة عملية صعبة 

 هو تكرار األخطاء اإلمالئية والزلل يف قواعد النحو .
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 ومن األخطاء الشائعة يف البحوث عىل سبيل املثال ال الحرص : 

 الخطأ يف كتابة بعض أسامء األعالم أو املفهومات العلمية . -

أو عدم التفرقة بني املثنى والجمع مثلام يقارن الباحث بني دور كايم وماركس ويكتب  -

 " اهتم كل منهم بدالً من اهتم كل منهام . 

تابة العدد بني الباحثني ويخطئون من يقول أضعت الثالثة أقالم الخطأ الشائع يف ك -

واألربعة كتب وقد أجاز األدباء إدخال )ال( عىل  العدد غري املعدود معتمداً يف 

" قرأ العرش آيات ، وأىت باأللف  –صىل الله عليه وسلم  –ذلك عىل قول النبي 

ء األول منه نحو قضيتنا السبعة دينار ، وإذا كان العدد مركباً أدخلنا "ال" عىل الجز 

 عرش يوماً يف فلسطني وأكلنا الخمس عرشة برتقاله .

 كام أن العدد يخالف املعدود مثل : جاء ثالثة رجال ، درست أربع حاالت .  

ومن األخطاء الشائعة يف كتابة األعداد : رأيت أحد عرشة رجالً والصواب رايت  

 "  0قم أحد عرش  رجالً   "سورة : يوسف آية ر 

باإلضافة إىل  2فهذا العدد مركب من جزئني ثالثة إىل  02-03إن العدد من  

( يخالف املعدود ، والجزء الثاىن 2-3عرشة أى من أحاد وعرشات ، الجزء األول )من 

العرشات يكون موافقاً له مثل سألت ثالثة عرش رب أرسة أو سألت خمس عرشة ربة 

 تذكرياً أو تأنيثا . درست عرشين حالة ، قابلت ثالثني وال يتغري 2-02أرسة أما العدد من 

 عامالً ، زرت أربعني قرية  جاء ثالثة وعرشون عامالً .

  -ومن األخطاء الشائعة الجهل بالرتاكيب اللغوية السليمة نحو :

 يقولون أجاب عىل سؤال والصواب أجاب سؤال أو عن سؤاله أو إىل سؤاله  . -0

ء خري من جهلك إياه ، والصواب معرفتك الىشء خري من يقولون معرفتك بالىش -0

 جهلك إياه .

من الخطأ كتابة الغري متواجدين فاألدق غري املتواجدين بناء عىل نص اآلية غري  -3

املغضوب عليهم وال الضالني . فاتحة الكتاب كام أن مثة خطأ شائع عند صياغة 

 االجتامعية .إذ يكتبوا عادة الحالة  Questionnaireاالستامرة 
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أعزب ويف هذه العبارة خطآن األول الحالة االجتامعية وهذا  –مطلق  –متزوج  

خطأ شائع واألدق الحالة الزواجية ، والخطأ اآلخر كلمة أعزب ، فلعظة تشابه يضم أكرث 

من معنى فالعزب من ال زوج له ) رجالً كان أم إمرأة ( ومن ال زوج له تضم من مل 

 ق ، واألرمل .يتزوج ، و املطل

ولذا فثمة فرق بني من مل يتزوج واألعزب ، واألعزب أعم وال يجوز كتابة األلف  

  -بعد واو جمع املذكر السامل ، فهذا خطأ ، واألصوب أن تكتب عىل النحو التايل :

 عاملو املصنع مجتهدون 

 طالبو العلم متواضعون ومؤمنون 

   (72)دارسو العلم يخشون الله ،  

 

 خامساً : أزمة البحث العلمى والحفاظ عىل حقوق امللكية : 

الشك أن أزمة البحث العلمى ارتبطت بأزمة الجامعات املرصية التى تقوم  

من قوة البحث العلمى يف مرص ، وبالتاىل فإن أى هبوط يف  % 72مبفردها بإنتاج 

نولوجيا ، كمستوى التعليم سوف يؤثر بشكل سلبى عىل منظومة البحث العلمى والت

حيث بدأ البحث العلمى مشوهاً وارتبطت يف مرص بالبعثات يف عهد محمد عىل " 

تسليم املفتا  ، حيث ذهب املبحثون ليحصلوا عىل درجات علمية ، ويقدموا علامً 

جاهزاً لهذا جاء تجربتهم " فجه ومبترسة " بعكس البيانات حيث كانت بعثاتها تركز 

كام  Know Howتهم " رس الصنعة "  وحق املعرفة عىل كيف حدث وحملوا عند عود

أن أزمة البحث العلمى ليست يف الجامعات فقط وإمنا يف املناخ االجتامعي الذى يفتقد 

اإلدراك بالهدف من البحث العلمي ودوره يف اللحاق بالعامل املتقدم ، وحل مشكالت 

لمى كلة البحث الععلمية يطرحها املجتمع ، وأن الجامعة ال تستطيع أن تتصدى ملش

إال حينام يقرر املجتمع أنه يف حاجة إليه ، كام أننا يف حاجة إىل تطوير األنظمـــة 

   (70) الداخلية للمؤسسات العلمية ، واالهتامم بالنقد العلمى البناء .
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  -ولذا فقد أوضح أنطوان زحالن مالمح هذه األزمة من خالل حقيقتني : 

الفعىل لإلنتاج العلمي وضآلة إمكانياته البحثية الحقيقة األوىل : التخلف  

والعلمية عىل املستوى العريب بصورة ال تجعله أقل عطاء وإنفاقاً واستهالكاً من مثيالته 

يف الدول الصناعية املتقدمة فحسب وإمنا بصورة تجعل عطاءه مجتمعاً من نصف إنتاج 

ومات واملوارد واإلمكانيات دولة واحدة مثل إرسائيل ، وذلك أمام حقيقة ضخامة املق

العربية املتوفرة فعالً للمجتمع العريب ، من ناحية البرش ، واألرض ، والرثوة ، وأن 

املجتمع العريب بدل أن يعتمد عىل استقالل ذاىت مضاعفاً ملوارده وإمكانياته واستثامرها 

ازدياد إىل ب بالعلم والتخطيط والتنسيق من أجل اإلنتاج والتنمية والتغيري فإنه يتجه

 استنزافها وهدرها بصورة فعلية مرعية .

الحقيقة الثانية : اتساع العزلة املجتمعية العربية للعطاء العلمى والبحثى 

وتنامى الحساسية الشعبية تجاه العلامء وتضافرها مع الالمباالة السياسية تجاه نتائج 

 السيايس واالقتصاديالعلم وتطبيقاته وتهميش مشاركة العلامء يف صنع القرار 

    (70) واالجتامعي .

وقد شخص مصطفى حجازى أن التخلف البحثي ال يشهده املجتمع العريب  

اليوم مبظاهر شتى  ال يعود لخلل عضوى  تطوري أو لقصور نفىس ذهنى بحت وإمنا 

هو أساساً نتاج البيئة االجتامعية السياسية املتخلفة متصل بنمط التنشئة االجتامعية 

سياسية ونظم التعليم ، ومنط العالقات واملؤسسات ومرتبط بنمط اإلنتاج السائد يف وال

    (73) املجتمع وتصنيفاته املوجودة .

كام أن البيئة االجتامعية ال تشجع عىل التحديد نظراً للحساسية املرتبطة بالنقد  

ع لإلبدا  اإلجتامعي ، وتتحكم العديد من العوامل بجزء هام من هذه النظرة الرافضة

والتجديد الفكري ، فاألرسة عىل سبيل املثال ومنذ البداية تشجع عىل قيم املسايرة 

والطاعة والتلقني فالفرد املؤدب هو الذى يستمع وال يناقش ويوافق عىل ما يقال له ، 

حتى لو مل يعجبه وهو الفرد الذى يقوم بالواجبات حتى لو كرها أنه املخلوق االجتامعي 

التنازل عن فرديته كطفل للحد الذى يعيش بقية عمره باحثاً عنها فيحولها الذى يتعلم 

 ألنانية مطلقة ، 
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واملدرسة تساهم بالال نقدية عرب تشجيع طرق التدريس القامئة عىل الحفظ والتلقني 

والكامتة ألى نقاش أو تقويم أو صياغة ذاتية أو حتى حسب استطالع وتساؤل ، 

بية معزول عن املجتمع ومشكالته إذ أنه يف جوهره يركز عىل فالتعليم يف البالد العر 

 املعلومات ال عىل إرساء األسس العقلية التحليلية النقدية .

وتأىت الدولة بأجهزتها ورموزها وأموالها وعرب سلوكها وقراراتها لتكمل دور  

لنخبة ااألرسة واملدرسة ، فتعيد إنتاج القيمة االجتامعية الال نقدية ، وتولدت لدى 

العربية بداًل من عقلية زعيم العشرية التقليدي عقلية " املستبد العادل " الذى ينتظر 

تعبريات االمتنان والوالء املطلق من أوالده وهكذا تتولد سلوكيات أساسها املديح 

واألطناب ، فتتحكم العالقات بني جميع املرؤوسني وجميع الرؤساء يف كافة أرجاء 

    (70) املجتمع والدولة .

وقد أدت النظرة املشوهة واملتفاعلة مع العوامل االجتامعية األرسية  

والسياسية املعوقة للبحث العلمي ، إىل نشوء جزيرة للمثقفني وأخرى للسياسيني وكل 

جزيرة تعيش عزلة تعرب عن عدم تواصلها مع الجزيرة األخرى ، فالباحث وصل إىل حد 

 القرار ، والسياسيون غري مهتمني مبا ينتجه الباحثون الالمباالة تجاه التعاون مع أصحاب

، فالبحوث املقدمة لصانعى القرار  ، توضع عىل الرف وال استيعاب ألهمية ربطها 

بخطط التنمية والسياسة العامة ، ومن سلبيات العالقة بني البحث والدولة يف 

وا بأسامع الذين تخصصاملجتمعات العربية أن متأل أجهزتها أو بعضها بنمط من الباحثني 

رؤسائهم لغة التوافق والطاعة، فيتحولون من باحثني هدفهم اكتشاف ما هو جديد 

ومفهوم إىل متخصصني بالحفاظ عىل مناصبهم بل األسوأ أنهم يتحولون لخرباء بنفسية 

رؤسائهم والحكام ، فيعرفون ما يقولون متى ، وكيف ؟ بل إن قرر هؤالء االستفادة من 

ين من خارج األجهزة الرسمية ، يقومون بإعادة صياغة التقارير النهائية باحثني آخر

لتتناسب والخطوط العريضة لتفكري الرؤساء ، أن البحث عىل هذه الشاكلة ، روتني ، 

 فال مفاجآت ، وال اكتشافات وال جدل وال خالف وال تجديد ، فالنتائج كاملقدمات ، 
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وسيستمر إىل الغد ، أنها الحقيقة القدمية التى تجرت نفسها وما كان باألمس قائم اليوم ، 

 فتتجىل يف الذهن دون أن يعكس ذلك واقعاً قامئاً وهنا تكمن املعضلة .

وهكذا يفقد البحث العلمى نقاط قوته وتركيزه وأمانته العلمية بل جديته  

 دولة .الوعمقه ويتحول إىل بناء أجوف املحتوى وهامىش الشكل مقطوع عن املجتمع و 

(75)      

وترتب عىل ذلك حدوث أزمة بني الباحثني واملثقفني العرب تتمثل قي اغرتابهم  

، وقد أدى بهم هذا االغرتاب إما إىل الهجرة الداخلية مبعنى الالمباالة والتقهقر إىل الربج 

العاجى وهو نوع أكرث انتشارا وخطورة ، أو إىل الهجرة الخارجية وحدوث نزيف األدمغة 

الخارجية وقد أدت الهجرة الداخلية إىل انعزال املثقف عن الجامهري فغلب عىل 

مخرجات فكرة التنظري والتجريد ، ويف أحوال غري قليلة الجمود والنقل غري النقدي 

       (71) وأدت الهجرة الخارجية إىل خسارة فادحة يف اإلنتاج العلمى والثقايف .

معدوماً ، ويقترص عىل املحاكاه ملا هو كائن ولذا فاإلبداع العلمى يكاد يكون  

يف الخارج ، وظلت فكرة " تسليم املفتا  " يف كثري من األدوات واالخرتاعات التى 

اعتدناها لسنوات طويلة أمر ال عالقة له بالبحث العلمي ، وهو أقرب إىل االستخدام 

كنولوجيا نيع التواالنتفاع وتغليب استرياد التكنولوجيا ، وما أبعد الفارق بني تص

واستريادها من الخارج ، وأيضاً رضورة استثارة رو  الفريق والتخىل عن الفردية والذاتية 

حيث أدى إىل ذلك إىل إعاقة تخليق مدارس وطنية وفكرية تتخذ من املناقشة آداة لها 

لتطوير العملية العلمية ، ورمبا يبقى األمل يف إحياء النقد العلمى  لتصحيح األوضاع 

،يضاف إىل ذلك رضورة التعامل مبنظور جديد مع األخر املتحررين من الدونية وإعادة 

اكتشاف كنوز الحضارة العربية  ،وبالتايل فان وضع البحث العلمى يف الجامعات يتطلب 

عودة رو  الفريق وتفرغ األساتذة الكامل للبحث العلمي فيكفي أن نشري إيل أن حجم 

( بحثا يف املجالت العلمية ذات  5203الوطن العريب بلغ ) ما نرشه الباحثون العرب يف

املستوي العاملي ،وقد تركزت النشاطات البحثية يف البلدان العربية عيل املوضوعات 

 ذات الطبيعة التطبيقية الضيقة  
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وال زالت البحوث األساسية يف نطاق ضيق إيل حد ميكن اعتبارها من الناحية العلمية 

ستمر الكثري من األقطار الغربية يف أدائها الضئيل املخيب لآلمال ، ألن غري موجودة ، وي

املستوى النسبى للوطن العريب قد انخفض باملقارنة مع مستوى بلد مثل الربازيل ، كام 

أن انتشار املعرفة العلمية والخربات فيام بني الوطن العريب أبطأ مام هو يف الربازيل 

      (77) والهند .

نشري إىل أن علم االجتامع كأحد فروع العلوم اإلنسانية ليس يف وضع وميكن أن  

أفضل من العلوم األخرى بل أنه يعاين من أزمة حادة وترجع هذه األزمة إىل فشل هذا 

العلم يف التوصل إىل قوانني عامة ، وإمنا ألن الكثري من التعميامت الوصفية التى طورتها 

سريات قد أصبحت غري مالمئة ، إما ألنها استنفذت البحوث االجتامعية والنامذج والتف

فعالً قدراتها عىل استثارة مكتشفات جديدة وإما ألن الواقع االجتامعي الذى طبقت 

عليه قد تغري تغرياً عميقاً بحيث فقدت هذه النامذج والتعميامت صالحيتها متاماً ، ومل 

 أللفن جولدنر تحديد معاملتنجح املعالجات النقدية التى قدمتها األعامل املعارصة 

الطريق الذى ينبغي أن يتخذه علم االجتامع يف الحارض واملستقبل كام مل يستطيع 

أن يضع  Reflective sociologyجولدنر من خالل فكرته عن علم االجتامع االنعكاس 

 أساساً لحركة نقدية راديكالية عىل النحو الذى وضعه من قبله عامل االجتامع رايت ميلز .

(72)    

عالوة عىل ذلك فإن التعليم املعتمد عىل الرد والعرض والتلقني يف التدريس  

من شأنه خلق نسخ متكررة من كتب املعلومات ولكنها عاجزة عن خلق اإلنسان املبدع 

القادر عىل التفكري االستقاليل واألحكام املوضوعية والنتيجة أن النظم التعليمية بداًل 

االمكانات اإلبداعية للبرش تهدرها بل وتساعد عىل وأد ما يبزغ منها ، من أن تستثمر 

وإذا أفلت منها أحد وجد أبواب الفرص اإلبداعية أمامه موصدة فاضطر إىل النزو   

خارج الوطن العريب حيث الفرص مواتيه لىك يستثمر اآلخرون إبداعاته، واألخطر من 

كل ما تعاىن منه املجتمعات العربية ذلك كله أن مؤسسات البحث العلمى تعاىن من 

 من مشكالت اجتامعية ، فهى ال ميكن أن تكون مبعزل عن سياقها االجتامعي ،
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وقد تغلغلت االنحرافات والقيم الفاسدة داخل هذه املؤسسات ذاتها ، وأبسطها  

الوساطة واملحسوبية والشللية والقبلية وظهرت انحرافات علمية خطرية متثلت يف 

  (72)ت العلميـة ويف منـح الـدرجات والجوائز والرتقيات واملراكز ملن يستحقونها. الرسقا

العلمى تدور يف دائرة مفرغة ، دون التوصل إىل  ومن ثم تجعل عملية البحث 

نتائج جديدة أو تطورات أكرث عمقاً وأكرث فائدة ، ويصبح البحث العلمى مجرد وجاهة 

لمية ، حيث أن لرسقة األبحاث العلمية طرقاً اجتامعية ووسيلة للحصول عىل درجة ع

ووسائل وأنواعاً مختلفة، وأقدم هذه الطرق هو أن يقوم أحد الباحثني يف جامعة ما 

برسقة بحث كامل لباحث آخر يف جامعة ثانية ، معتمداً عىل عدم وجود شبكة تربط 

فهو السطو  العلميةاألبحاث يف الجامعات املختلفة ، أما الطريقة الثانية لرسقة األبحاث 

عىل كتاب نرش يف الخارج ، ثم يقوم أحد الباحثني بإعادة إنتاجه بطريقة معينة عىل 

املادة العلمية املوجزة يف الكتاب ، وينرش الكتاب باسمه مرتكزاً عىل عدم انتشار الثقافة 

تمثل تالعلمية بني أفراد املجتمع العلمى أما الطريقة الثالثة لرسقة األبحاث العلمية ف

يف قيام املرشف عىل رسالة املاجستري أو الدكتوراة باالستيالء عىل بعض النتائج البحثية 

التى توصل إليها طالب املاجستري والدكتوراة الذين يرشف عىل رسائلهم ، ويضع هذه 

النتائج يف ورقة بحثية خاصة به توضع يف سجل ترقياته أما الطريقة التى ظهرت 

يف مجال االتصاالت واملعلومات فهى رسقة األبحاث العلمية ،  وانترشت بسبب التقدم

فهو ترجمة أحد البحوث األجنبية دون اإلشارة إىل أن هذا البحث مرتجم ويتم نرشه 

عىل أنه بحث أجراه الباحث  ويتم نرشه عىل أنه بحث أجراه الباحث بنفسه بعد تغيري 

 املكان والزمان واألرقام .

ثاق ورف للمحافظة عىل مهمة البحث العلمى وحقوق البد أن يكون هناك مي 

امللكية الفكرية واألمانة العلمية ، ثم العمل عىل إنشاء جامعة للدراسات العليا وظيفتها 

تخريج طالب حاصلني عىل املاجستري والدكتوراة ويتوىل التدريس بها األساتذة املشهود 

        (22) ة .لهم بالكفاءة كام هو الحال يف بعض البلدان األوربي
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يرتبط بذلك أيضاً أن تضع ضوابط جديدة للبحث العلمى واألمانة العلمية  

ومناقشة الرسائل الجامعية بحيث يتم توزيع السلطات املطلقة املمنوحة للمرشف عىل 

أكرث من جهة ، أيضاً تيسري سبل التقاىض يف الرسقات العلمية ألنها بتعقيداتها الحالية 

 يؤثرون الصمت .تجعل الكثريين 

إن املسئولية يتحملها باألساس األستاذ املرشف والقسم العلمي ، فالجامعة  

أساسها القسم العلمى ، فهؤالء جميعاً مطالبون مبراجعة املدة الزمنية بكل بحث 

وإدراجها يف قامئة من أجل املحافظة عىل البحث العلمى وسمعة الجامعات ورضورة 

 صة منعاً للتكرار.تسجيل البحوث يف فهارس خا

 

 

  



277 

 

 مراجع الفصل : 

 مراجع الكتاب

، ص  0223عادل الهوارى ، مناهج البحث اإلجتامعي ، مكتبة الفال  ، الكويت ،  (0)

07- 

عىل عبد الرازق جلبى ، تصميم البحث االجتامعي ) األسس واإلسرتاتيجيات ( ، دار  (0)

 . 00-7ص ص  0221املعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، 

 02-00عىل عبد الرازق جلبى ، تصميم البحث االجتامعي ، مرجع سابق ، ص ص  (3)

 انظر ما ييل :  (0)

 .  0223عبد الباسط محمد حسن ، أصول البحث االجتامعي ، مكتبة غريب ، القاهرة ،  -

غريب سيد أحمد ، تصميم وتنفيذ البحث االجتامعي ، دار املعرفة الجامعية ،  -

 .  0223اإلسكندرية ، 

محمد يارس الخواجة ، البحث االجتامعي : مرص العربية للنرش والتوزيع ، القاهرة ،  -

0200 . 

عبد الباسط عبد املعطى ، البحث االجتامعي ) محاولة نحو رؤية نقدية ملنهجه  (5)

 2. 001، ص  0220وأبعاده( ، دار املعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، 

 . 05-02سابق ، ص ص غريب سيد أحمد ، مرجع  (1)

 . 031-002عبد الباسط عبد املعطى ، البحث االجتامعي ، مرجع سابق ، ص  (7)

 .52-02عادل الهوارى ، مناهج البحث االجتامعي ، مرجع سابق ، ص ص  (2)

جورد مارشال ، موسوعة علم االجتامع ، املجلد األول ، ترجمة أحمد زايد وآخرين  (2)

 .021، ص  0222، املرشوع القومي للرتجمة ، املجلس األعىل للثقافة ، القاهرة ، 

عىل جلبى ، تصميم البحث االجتامعي : األسس واالسرتاتيجيات ، مرجع سابق ،  (02)

 .77ص 

  



278 

 

-17صميم وتنفيذ البحث االجتامعي ، مرجع سابق ، ص غريب سيد أحمد ، ت (00) 

12. 

(12) Young. P.v., Scientific social Surveys and Research,        N.Dlhi, 

printice –Hall of in dia, 1973,p.12-131  

عىل جلبى ، تصميم البحث االجتامعي )األسس واالسرتاتيجيات ( ، مرجع سابق ،  (03)

 . 03-00ص 

 . 01-00عىل جلبى ،مرجع سابق ، ص  (00)

عبد الباسط محمد عبد املعطى ، البحث االجتامعي ) محاولة نحو رؤية نقدية  (05)

 . 02-07ملنهجه وأبعاده ( ، مرجع سابق ، ص 

 . 32عىل جلبى ، مرجع سابق ، ص  (01)

 (17) Good, w.and Hatt,p., Method in social Research, Micgraw Hill, 

N.y , 1962, p.8-9 

انظر : محمد عىل محمد ، علم االجتامع واملنهج العلمى : دراسة يف طرائق البحث  (02)

 .352-357، ص ص  0223وأساليبه ، دار املعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، 

محمد يارس الخواجة ، األصول االجتامعية للمستثمرين يف الريف املرصى ، دار  (02)

 م . 0220املعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، 

 (20)Babbie . E.R. The practice of social Research, wads wath 

publishing co., California, 1975, p.107 

جتامعي ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، عبد الباسط محمد حسن ، أصول البحث اال  (00)

 . 352، ص  0220

عبد الباسط عبد املعطى ، البحث االجتامعي ) نحو رؤية نقدية منهجيه وأبعاده  (00)

 . 330-332، مرجع سابق ( ص 

جوردن مارشال ، موسوعة علم االجتامع ، املجلد الثالث ، ترجمة محمد محى ( 03) 

،  0220رتجمة ، املجلس األعىل للثقافة ، القاهرة ، الدين وآخرين ، املرشوع القومي لل

 .0350ص 

  



279 

 

 . 35-50عىل جلبى ، تصميم البحث اإلجتامعي ، مرجع سابق ، ص ( 00) 

 . 72-72عادل الهوارى ، مناهج البحث االجتامعي ، مرجع سابق ، ص ص ( 05)

م ، مرتج مصطفى خلقى عبد الجواد ، قراءات معارصة يف نظرية علم االجتامع ،( 01)

 0220مطبوعات مركز البحوث والدراسات االجتامعية ، كلية اآلداب ، جامعة القاهرة ، 

 . 037-030، ص 

 . 13-57عىل جلبى ، تصميم البحث االجتامعي ، مرجع سابق ، ص ( 07)

 . 15-10املرجع السابق ، ص ( 02)

 .. 22غريب سيد أحمد ، مرجع سابق ، ص ( 02)

 . 33املعطى ، مرجع سابق ، ص عبد الباسط عبد ( 32)

 . 70-72عىل جلبى ، مرجع سابق ، ص ( 30)

 . 35-30عبد الباسط عبد املعطى ، مرجع سابق ، ص ( 30)

 . 020-020عادل الهوارى ، مرجع سابق ، ص ( 33)

 عىل جلبى انظر يف هذا الصدد :  (30)

 Dalton M, Men who Manage : in Book : Socialogistes at work, N.y. 

Basic Books, 1964 , pp. 52-54. 

 . 32-31عبد الباسط عبد املعطى ، مرجع سابق ، ص ( 35)

 . 005-000عادل الهوارى ، مرجع سابق ، ص ( 31)

 . 003عادل الهوارى ، مرجع سابق ، ص ( 37)

 (38) Den zin , N.K., and linclon, y.s., (eds) strategies of       Qualitative 

inquiry, sage publications , london, 1998 vol. 2, pp. xii-xv 

محمد سعيد فرج ، ملاذا ؟ وكيف ؟ تكتب بحثاً اجتامعيا ، منشأة املعارف ، ( 32)

 . 72، ص   0220اإلسكندرية ، 

 . 002محمد عىل محمد ، علم االجتامع ، واملنهج العلمى ، مرجع سابق ، ص ( 02)

(41)    Johnson, w., the sociology student writers mannud in Johnson 

et al . (edo) N.jersey . prentice hall,1998, p 19 
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 .20عىل جلبى ، مرجع سابق ، ص ( 00) 

(43) Miller, D.C., h AND BOOK OF Research Design and   social 

Measurement, David McKay co., N.Y., 1974 , VII 

 . 20-22تصميم البحث االجتامعي ، مرجع سابق ، ص ص عىل جلبى ، ( 00)

 .372- 315محمد عىل محمد ، علم االجتامع واملنهج العلمي ، مرجع سابق ، ص ( 05)

 . 035-030عبد الباسط عبد املعطى ، مرجع سابق ، ص ص  (01) 

جوردن مارسال ، موسوعة علم االجتامع ، املجلد األول ، ترجمة أحمد زايد  (07)

 . 012، ص  0222ين املرشوع القومى للرتجمة ، القاهرة ، وآخر

 . 300محمد عىل محمد ، مرجع سابق ، ص  (02)
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 . 300-300املرجع السابق ، ص ص (52)

 . 002عىل جلبى ، مرجع سابق ، ص  (50)

 . 000-032عبد الباسط عبد املعطى ، البحث االجتامعي ، مرجع سابق ، ص  (50)

 . 302-301محمد عىل محمد ، مرجع سابق ، ص  (53)

 . 000-002عىل جلبى ، تصميم البحث االجتامعي ، مرجع سابق ، ص  (50)

 . 000- 003املرجع السابق ، ص ص  (55)

-031تامعي ، مرجع سابق ، ص عبد الباسط محمد عبد املعطى ، البحث االج (51)

032 . 

رقية محمد مرشدى بركات ، مجتمع عامل الرتاحيل : دراسة تقوميية ملرشوعات  (57)

، نقالً عن عىل جلبى ،  0272التنمية االجتامعية ، دار املعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، 

 . 001-000مرجع سابق ، ص ص 
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االجتامعى محاولة نحو رؤية نقدية املنهجية عبد الباسط عبد املعطى ، البحث ( 10)

 .022 – 020وأبعاده ، مرجع سابق، ص ص 

(63) Ibid , PP. 248 – 249. 

 أنظر ىف هذا العدد :( 10)

 022عبد الباسط محمد حسن ن أصول البحث االجتامعى ، مرجع سابق ، ص  -
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 – 052ابق ، غريب سيد أحمد ، تصميم وتنفيذ البحث االجتامعى ، مرجع س -
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(65) Dervin , B.G. etal , (eds) Rethinking communication , V. 2, 

Paradigm Exemplars, Newbury park , sage public cations , Inc., 1989. 

 .320 – 323عبد الباسط عبد املعطى، مرجع سابق ، ص ص ( 11)

 000مرجع سابق، ص ص عبد الباسط محمد حسن ، أصول البحث االجتامعى ، ( 17)
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(70) Becker, H, Writing for social scientists, the universally of Chicago, 

Chicago, 1984, p.30 

-352، مرجع سابق ، ص ( محمد سعيد فر  ، ملاذا ؟ وكيف تكتب بحثاً اجتامعيا 70)

310 . 

 . 000-002( عىل جلبى ، تصميم البحث االجتامعي ، مرجع سابق ، ص 70)

 . 357( محمد سعيد فر  ، مرجع سابق ، ص 73)

 . 020( عىل جلبى ، مرجع سابق ، ص 70)

 .320-322( عبد الباسط عبد املعطى ، مرجع سابق ص 57)
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 . 327- 321( عبد الباسط عبد املعطى ، مرجع سابق ، ص 12)

     -( انظر كل من :10)

Nan, lin, foundations of social Research, opcit, p.362-364. 

 . 500- 502محمد عىل محمد ، مرجع سابق ، ص  (10)

 .002عىل جلبى ، مرجع سابق ، ص  (10)

انظر محمد سعيد فرج ، ملاذا وكيف تكتب بحثاً اجتامعياً ، مرجع سابق ، ص ص  (13)

373-320 . 
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االجتامع بالجامعات املرصية، مراجعة وتقديم محمد الجوهري، املجلس األعىل 

، 0220، القاهرة، 0(، املجلد الثالث، ط012)للثقافة، املرشوع القومي للرتجمة 

 . 0322ص 

(66) Hamel ,J . Sociology, Common Sense and qualitative 

Methodology: The Position Of Pierre Bourdieu and Alain 

Touraine . Canadian Journal Of Sociology, Vol . 22, 1997 . PP 95-
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 (File://C:/Windows/Desktop/qualitative sociology . Html). 

(67) Reay , D . Rethinking Social Class : Qualitative Perspectices On 
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( يف FGD)يف مجتمعنا املرصي إستخدم يارس الخواجة املناقشة الجامعية املركزة و 

ثراء تحليل املعطيات امليدانية الكمية لدراسته عن الطبقة الفقرية يف الريف تعميق وإ 
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محمد يارس شبل الخواجة، األبعاد االجتامعية للفقر يف الريف املرصي، دراسة ميدانية  -

، مجلة مركز الوثائق والدراسات اإلنسانية، جامعة قطر، السنة الثامنة ، العدد الثامن، 
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 كام إستخدم نفس األداة يف دراسة أخرى له عن الشباب أنظر : -

محمد يارس شبل الخواجة، الشباب الجامعي ومشكالته املعارصة يف املجتمع 

 . 003-23، ص ص 0222،  52، العدد 05املرصي، شئون اجتامعية، السنة
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 . 0272( عبد املجيد عبد الرحيم، علم االجتامع السكاين، مكتبة غريب، القاهرة، 75)

د الكريم، سسيولوجيا السكان، املكتب الجامعي الحديث، ( محمدالغريب عب71)

 . 0220االسكندرية، 

( عيل عبد الرازق جلبي، علم اجتامع السكان، دار املعرفة الجامعية، االسكندرية، 77)

0223 . 

(78) C .M . Obermeyer . Qualitative methods : A Key to better 
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Development  Review , 23 (4) , Dec . 1997 , P . 
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 (79) J . Knodel . A case for nonanthropological qualitative mwthods 

for demographers . Population & Development Review , 23 (4) , 
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introduction . In D . Bogue et al . (eds.) . Reading in population 
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for UNFPA by Social Development Center . chicago , Illinois , 
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(81) D . Bogue . Role of the qualitative method in demographic 

research . In D . Bogue et al . (eds.) , op . cit , p . 24-

5 .                                                                                                          

راسة الكيفية لفهم الظواهر السكانية، ( خالد الوحييش، مالحظات حول أهمية الد20)

ورقة مقدمة إىل املؤمتر العريب حول تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان 

 . 1، ص 0222سبتمرب،  05-00والتنمية، بريوت 
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 (83) Densun , N .K . & Linclon , Y . S (eds.) Strategies of qualitative 

inquiry . sage publications , London , 1998 , pp . 5-

8 .                                                                                                      

 . 000( سامي الدامغ، مجع سابق، ص 20)

( محمد عيل محمد، علم االجتامع واملنهج اعلمي : دراسة يف طرائق البحث 25)

 . 020، ص 0223، 3الجامعية، االسكندرية، طوأساليبه، دار املعرفة 

)*( ترمي املناهج األثنوميثودولوجية )منهجية النظام االجتامعي( إىل إكتشاف كيف 

تجري عملية التفاعل االجتامعي عىل نحو معني داخل املجتمع، ومن هنا جاء 

بإعتباره دراسة أساليب الشعوب يف خلق  Ethnomethodologyاالصطال  

 جتامعي أنظر :النظام اال 

إيان كريب، النظرية االجتامعية من بارسونز إىل هابرماس، ترجمة محمد علوم، 

 . 051، ص 0222، الكويت، 000سلسلة عامل املعرفة، العدد 
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لكمي واملنهج الكيفي يف ( محمد عارف عثامن، املنهج يف علم االجتامع : املنهج ا27)

 . 0270علم االجتامع، دار الثقافة للطباعة والنرش، القاهرة، 

 ( عبد الباسط عبد املعطي، البحث االجتامعي : محاولة نحو رؤية 22)

 . 000، ص 0223نقدية ملنهجه وأبعاده، دار املعرفة الجامعية، االسكندرية، 
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pp . 450-456 .                                                     
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 . 2-1( خالد الوحييش، مرجع سابق، ص ص 22)
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22, 1996 , p .129 .                     
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research: a handbook for researching online. London: sage 

publication, 2000, pp. 91-125. 
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 Green Baum. t. L. moderating focus group: a practical guide for 

group facilitation. London & new Delhi: sage publications, inc., 

2000. 
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(124) Kit zinger, j., op. Cit. 

(125) Catterall, M .& Maclaran ,p. ,op .cit, p.3.  
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( ديل هانتجتون واخرون ،ادراك وجهة نظر النساء عن االجهاض يف مرص ،قضايا 032)

-02، ص ص 0222الصحة االنجابية )مختارات مرتجمة(، العدد االول ،نوفمرب 

50                         . 

عزوز وخالد الوحييش .معارف واتجاهات وسلوك الشباب يف مجاالت  -( العريب030)

دراسة كيفية )حالة تونس(، سلسلة تقارير حول السكان والتنمية ،  -الصحة االنجابية

وحدة البحوث واتلدراسات السكانية ، جامعة الدول العربية ، القاهرة ، مارس 

     .                             20،ص  0220

(131) A. pramualratana et al. Exploring the normative basis for age at 

marriage in Thailand: an example from focus group research. 
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of HIV and aids: a qualitative study in nodal, Zambia. 
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 اعتمدنا يف تشخيص هذه املالمح العامة عيل املصدر التايل : (030)

مصطفي خلف عبد الجواد ، دراسات دميوجرافية يف املجتمع القطري ، مجلة اآلداب 

 .                                          0220(، يوليو 05العدد) والعلوم اإلنساين ، كلية اآلداب ، جامعة املنيا

 (انظر :035)
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Kertzer & T. Fricke  (eds.) Anthropological demography : Toward 

a new synthesis . Chicago & London: the univ . of Chicago Press, 
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 -72، ص  1991فالح ، الكويت ، عادل اهلوارى ، مناهج البحث اإلجتماعي ، مكتبة ال (1)
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